
 

 
 
 
 
 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar .Mevr.  A. Kwakernaak, M. van Rossumweg 13 en 
naar  Mevr. J. v.d. Linden, M. van Rossumweg 29. 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 het tuinonderhoud valt. Een kerkge-
bouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uit-
nodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- 
 
 
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 alleen  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! 
 
    

                    Vierde zondag van Advent 
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10.00 uur Dienst voor kerk en School ( groep 5 t/m 8) 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Gerda Holl 
Diaken     : Lammy Holl 
Organist     : Jan Koert Brinkman 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Mirjan Schep 
Zingen     : Psalm 103e (Allen refrein 1e x: Allen,  
       2ex vrouwen en kinderen, 3e x allen) 
Groep 5/6 zingt    : ‘Doen wat Jezus zegt’ 
      : Psalm 8b 
Kindernevendienstprojectlied  : De zon komt op en geeft ons licht 
Lezing      : Jozua 24:14,15 
      : ‘Ik stel mijn vertrouwen’ (Ev liedbundel 188) 
Lezing      : Johannes 15:9-17 
      : Lied 791:1,3,4,6 
      : Lied 978 
      : Lied 416 

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  Geen Dienst 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag  26 maart 2017   
10.00 uur:  ds. W. in ‘t Hout 
Collecte: ZWO 40 dagen tijd project. 
 
 
18.30 uur  Hof van Hedendienst 
The	Passion	 
Deze avond zal in De Voorhof, om 18.30 uur ‘The Passion’ worden uitgevoerd door de band 
4Tune met medewerking van jongeren uit onze gemeente.   
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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 bijzondere vergadering samen geweest. De beroepings-
commissie heeft toen verslag gedaan van hun werkzaamheden en een predikant voorgedragen 
die past in de profielschets. Vervolgens is deze predikant, samen met zijn vrouw, in de verga-
dering gekomen. Zij hebben zich voorgesteld waarna we met elkaar in gesprek zijn geweest. 
Na vertrek van het echtpaar heeft de Kerkenraad besloten deze predikant aan u voor te stellen.  
 
Dat zal op maandag 20 maart plaatsvinden. De beroepingscommissie zal dan uiteen zetten 
hoe zij tot dit voorstel zijn gekomen. Daarna zal het echtpaar zich aan de gemeente voorstel-
len waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. In de pauze is er gelegenheid om kort ken-
nis met hen 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.  
 
Er zal een schriftelijke stemming plaatsvinden. Gemeenteleden van 18 jaar en ouder mogen 
stemmen. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Meer dan twee volmachten per persoon is niet 
toegestaan. U dient een door de volmachtgever getekende verklaring mee te brengen. 
 
Een akkoord is bereikt, als ⅔ van de aanwezigen voor het uitbrengen van een beroep stemt. 
Als dat het geval is, zal de Kerkenraad heel kort in vergadering bij elkaar komen om te be-
sluiten een beroep op deze predikant uit te brengen. 
 
Na de vergadering is er gelegenheid om samen nog gezellig na te praten.  
 
De gemeenteavond zal op Kerk tv worden uitgezonden. 
 
 
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.  
 
Moeilijke Bijbelteksten:  
Op dinsdag 21 maart lezen we samen een paar delen uit het boek Openbaring. We zoeken 
naar de oorsprong en betekenis van de beelden die in dit boek gebruikt worden. De volgende 
keer kijken we naar het Onze Vader. 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 
The	Passion	26	maart: 
Deze avond 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 gemeen-
te inmiddels een bekende band. Zij hebben al verschillende inspirerende muzikale diensten bij 
ons mogen verzorgen. ‘The Passion’ is een themadienst speciaal geschreven voor de lijdens-
tijd. 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. 
 
 
 
 

 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag,26 maart, zijn alleengaanden/alleenstaanden hartelijk welkom in de soos. 
Na de dienst van 10 uur. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Zondag 2 april: Bibliodrama 'Lazarus, kom naar buiten!' 
Eén van de teksten van deze zondag is het gedeelte uit Johannes 11 over Lazarus. De broer 
van Maria en Marta, die door Jezus tot leven wordt gewekt nadat hij vier dagen in het graf 
ligt. Dit verhaal in de 40-dagentijd geeft een vooruitblik op Pasen. Door middel van bibliodra-
ma staan we stil bij dit verhaal. Letterlijk. Van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze 
bibliodrama-activiteit op zondag 2 april ná de ochtenddienst in de soos. Voor opgave en meer 
informatie: Corine de Kruijf, corinedk@gmail.com, tel. 06-18340158. 
 
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. 
 
Activiteiten in de regio; 
Scherpenzeel, 23 maart  ‘500 jaar Reformatie’ door Jan Greven.  
1517, een gedenkwaardig jaar. Denk maar aan Luther. Oud hoofdredacteur van Trouw en 
theoloog Jan Greven verteld ons er over. Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl. 033-
2771848. Locatie: de Doorslag ( Achthoek Scherpenzeel) om 20.00 uur 
 
Driebergen, 23 maart Cursus: Leven in verbondenheid:  
Zie voor meer informatie het Activiteitenboekje 2016-2017. In de Petrus en Paulus zaal,  
Rijsenburgselaan 4, Driebergen van 20.00 tot 22.00 uur. Opgave / info: Marjolein Tiemens-
Hulscher, Marterkamp 17, Driebergen, tel: 06 2077 4093, m.tiemens@planet.nl. 
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