
 

 
 
 
 

Liturgische Bloemschikking: 
‘Ontmoeting op de berg’. De witte Amaryllis is een beeld van de bijzondere ontmoeting 
op de berg. De blauwe hyacinten staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is 
niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen. Kracht wordt ont-
leend aan de ervaringen op de berg. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. W. Bakhuizen-vd Berg , Kouweland 24 en 
naar Fam. Tel, Kersentuin 38. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil 
wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte:    
1e Collecte:  ZWO 40 dagentijd project. De ZWO heeft als project voor 2017 gekozen 
voor Stichting Project Hope. De stichting wil in de regio Njinikom in Kameroen in de 
kleine huisjes de onveilige olielampen vervangen door een klein systeem dat met zonne
-energie stroom levert voor een led lamp. De led lamp heeft ook een grotere licht op-
brengst, zodat kinderen huiswerk kunnen maken. Het systeem levert ook energie aan 
een kleine ventilator die in de nacht de muggen weg houdt. Zo wordt de verspreiding 
van malaria tegen gegaan. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie 
Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. Evert van Asselt (Wilhelminastraat 21) is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
Dienst voor kerk en School: 
Volgende week is de morgendienst een dienst voor Kerk en School (groep 5 t/m 8). 
 Bij de uitgang worden lesroosters uitgedeeld met name voor hen die geen kinderen op 
de Julianaschool hebben 
 
Contactmiddag: 
De eerstvolgende contactmiddag is dinsdag 14 maart. Aanvang: 14.30 uur. 
Onderwerp: Van alles over juwelen. De heer Luttikhuizen uit Kootwijkerbroek zal hier-
over vertellen. Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar 
Mw. A. Veldhuizen, tel. 2861861. Ineke v.d. Arend. 

                    Vierde zondag van Advent 
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12 maart 2017 
Reminiscere 

( Gedenk ) 
 

10.00 uur  
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Arend Hoogers 
Diaken     : Meino Huisman 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Alice Bossema 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Anneke Methorst en August Wijnberg  
Zingen     : Psalm 25c Cantorij: refrein Allen: Refrein 
        Cantorij: couplet 1 Allen: Refrein 
        Cantorij: couplet 2 Allen: Refrein 
        Cantorij: couplet 3 Allen: Refrein 
Luther lied 2017    : Cantorij 1,2 Allen: 3 
      : Projectlied 
1e Schriftlezing    : Exodus 24:12-18 
      : Lied 540:1,2, 6,7,8,9,10 
2e Schriftlezing    : Mattheus 15:21-18 
      : Lied 647    Cantorij: 1, allen 2, cantorij 3, allen 4 
Cantorij: Jesu meine Freude 
      : Lied 213:1,2,5 
      : Lied  542 
met medewerking van de cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk. 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

 
 
 
18.30 uur  Leerdienst 
Predikant     : ds. Frans Westermann 
Ouderling van dienst   : Bert Boels 
Diaken     : Gerda van den Brink 
Organist     : Berend van Surksum 
Koster     : Jan de Lange 
 
Collecte: Deze is bestemd voor de ZWO, 40 dagentijdproject. 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
 
Zondag  19 maart 2017  Dienst voor Kerk en School ( groep 5 t/m 8) 
10.00 uur:  ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte: ZWO 40 dagen tijd project. 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
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Let op: Speciale gemeenteavond  
op maandag 20 maart a.s. om 19.30 uur in De Voorhof. 
Op 9 maart jl. is de Kerkenraad in een speciale vergadering samen geweest. De beroepings-
commissie heeft toen verslag gedaan van haar werkzaamheden en een predikant voorgedra-
gen die past in de profielschets. Vervolgens is deze predikant, samen met zijn vrouw, in de 
vergadering gekomen. Zij hebben zich voorgesteld waarna we met elkaar in gesprek zijn ge-
weest. Na vertrek van het echtpaar heeft de Kerkenraad unaniem besloten het voorstel van de 
beroepingscommissie over te nemen en een speciale gemeentevergadering te beleggen. 
 
Deze speciale gemeentevergadering  zal op 20 maart a.s. plaatsvinden. De beroepingscom-
missie zal dan uiteen zetten hoe zij tot haar voorstel is gekomen. Daarna zal het echtpaar zich 
aan de gemeente voorstellen waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. In de pauze is er 
gelegenheid om kort met elkaar kennis te maken. Na de pauze, als de predikant met zijn 
vrouw weer zijn vertrokken, zal uw steun worden gevraagd voor de keuze van deze predikant. 
Als de gemeentevergadering instemt (twee derde van het aantal stemmen is nodig), zal de 
naam van de gekozen predikant door mededeling in de kerkdienst en/of via de Schakel/
Zondagsbrief bekend worden gemaakt. Er volgt dan een termijn van 5 dagen  waarin gemeen-
teleden  bezwaren kunnen indienen tegen de gevolgde procedure. Direct hierna zal het beroep 
worden uitgebracht door middel van een beroepsbrief. 
 
Na de vergadering is er gelegenheid om samen nog gezellig na te praten.  
 
Voedselbank Maart  2017: 
'T is beurt'  zeggen ze wel in het dialect. In het Algemeen Beschaafd Nederlands zeggen we 
'wasbeurt'  En de consequentie  daarvan is dat we dan wasmiddelen nodig hebben. Voorwas, 
witwas, poeder, vloeibaar, en voor de kleur, maar maak  het vooral  niet té 'bont'   Neem al-
leen  mee wat u kunt dragen. En als dat  krat in de hal dan weer vol is kunnen we écht zeggen: 
't is beurt ja, echwoar!' Een 'wassen ' neus toch? 
Met dank! 
 
Kindernevendienstproject veertigdagentijd: 
Thema: Geloof in het leven In de veertigdagentijd lezen we tijdens de Kindernevendienst 
verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. 
Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God 
een God van leven is. Ook als er ziekte of verdriet is, als mensen hulp nodig hebben of hun 
hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het 
licht van Pasen zal gaan schijnen.  
 
Actie van Amnesty deze zondag:  
China: Tibetaanse onderwijsactivist aangeklaagd. De Tibetaan Tashi Wangchuk zette zich 
in voor Tibetaanse taallessen in het onderwijs. De Chinese autoriteiten pakten hem ruim een 
jaar geleden op omdat hij zou aanzetten tot separatisme. Hij kan vijftien jaar gevangenisstraf 
krijgen. Onderwijs in eigen taal Tashi Wangchuk uitte op social media zijn zorgen over het 
feit dat Tibetaanse kinderen hun moedertaal niet meer vloeiend leren spreken, omdat alle les-
sen worden gegeven in het Mandarijn. Tibetanen in China worden vaak gediscrimineerd en 
beperkt in hun recht op vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting.  
Film over strijd voor Tibetaans onderwijs. De New York Times maakte in 2015 een artikel en 
een korte documentaire over hoe Wangchuk tevergeefs een rechtszaak probeerde aan te span-
nen voor meer onderwijs in het Tibetaans. De politie gebruikte de film als bewijs dat hij aan-
zette tot separatisme. Hij zou hiermee het internationale imago en minderhedenbeleid van 
China in diskrediet brengen. Wangchuk zit sinds eind januari 2016 vast. 
Kom in actie: onderteken de brief in de hal!!! 
 

 
Catharinaparochie: 
19 maart  Wandelen met Caritas. Vertrek om 14.00 uur. De afstand is 10 km en halverwege 
is een pauze (mogelijk met een consumptie voor eigen rekening). De wandeling staat onder 
leiding van Sjaak van der Worp. Kosten: €2 voor de chauffeur.  
Aanmelden: stuur een mail naar caritaswoudenberg@gmail.com o.v.v. je naam, adres en tele-
foonnummer. Enkele dagen voor de “wandeldag” krijg je informatie 
 
The	Passion	26	maart: 
Zondagavond 26 maart zal in De Voorhof, om 18.30 uur ‘The Passion’ worden uitgevoerd 
door de band 4Tune met medewerking van jongeren uit onze gemeente. De band 4Tune is in 
onze gemeente inmiddels een bekende band. Zij hebben al verschillende inspirerende muzika-
le diensten bij ons mogen verzorgen.  
‘The Passion’ is een themadienst speciaal geschreven voor de lijdenstijd. Met als inspiratie de 
liederen uit ‘The Passion’, zoals hij door de EO is uitgevoerd in 2013. Een dienst voor jong 
en oud; iedereen is van harte welkom! Neemt u gerust familie, vrienden en bekenden mee. 
 
Solidariteitsmaaltijd 5 april 2017: 
De solidariteitsmaaltijd is een goede traditie in de veertig dagen tijd. We hopen op  5 april 
2017 bij elkaar te komen. Vanaf 17.30 uur bent u welkom in de Voorhof. Nodig gerust een 
buur of kennis uit om mee te komen. Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobere vegetarische 
maaltijd  willen we beginnen met het lied van de vastenactie: Vast iets voor mij, oren wijd 
open: horen wat mijn hart inspireert. In het gesprek tijdens de maaltijd gaan we op zoek om 
elkaar te ontmoeten. We mogen delen wat ons inspireert. Dominee Aleida de Hoog zal een 
korte bijdrage leveren. We krijgen informatie over het ZWO-project van de Voorhof waar wij 
vanuit onze overvloed een bijdrage aan mogen geven.  
Opgeven kan bij  Angelique Martina-Spies a.martina@xs4all.nl en Alette van de Lagemaat 
avdlagem@kpnmail.nl Op zondag 19 en 26 maart ligt er een opgavelijst in de hal. 
 
Activiteit in de regio:   
Doorn. 
13 maart Bach’s Johannes-Passion versus Mattheus-Passion – muzikale lezing door Kees van 
Houten  Hij  zal in deze lezing laten zien en horen hoe de componist de verschillen muzikaal 
heeft vorm gegeven. De lezing wordt verlucht met talrijke muziekfragmenten. Om 20.00 uur 
in de Koningshof, achter de Maartenskerk in Doorn.  Entree: vrij(-willige bijdrage) 
Leersum. 
16 maart  Vreemdelingen en Priesters. Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam, schreef een boek met een inspirerende visie voor christenen in een 
cultuur waarin de betekenis van het christelijk geloof afneemt. Deze avond sluit aan bij een 
voorbespreking van het boek op 27.  Om 20.00 uur in de Michaelkerk/Michaekhuis, Rijks-
straatweg 78  Leersum  Opgave : ds. Evelyn Noltus, e-mail: enoltus@telfort.nl 
Maarn 
18 maart 2017. Muziek in de Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Voor u speelt Neflak, een 
dwarsfluitensemble, bestaande uit acht fluitspelers. Tijd: 16.00 uur.  De toegang is gratis.  
Voor meer informatie: Leon Ruijters, tel.: 0343-414279, Wim Huinck, tel.: 0343-441867 
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