
 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. B. Bos – Witte de Withlaan 42 en naar  
Mevr. J.J. Dorgelo – Rembrandtlaan 4. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-
men wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte: 
1e Collecte: Theologie doceren in Hong Kong. Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer 
door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Ka-
thleen Ferrier. Tjeerd geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. 
Dit Seminarie leidt studenten op tot theologiedocent of predikant en rust daarnaast le-
ken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit China en uit andere 
Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië, waar nauwelijks theolo-
gieonderwijs op niveau is. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te 
bieden hoeven deze studenten niet naar het westen en kunnen ze enigszins betaalbaar 
studeren binnen hun eigen Aziatische context. Zo geven Tjeerd en Kathleen samen het 
vak Kerk en maatschappij dat zij toespitsen op de landen waar de studenten vandaan 
komen. Behalve les geven onderhoudt Tjeerd ook contacten met kerken en christenen 
in China en blogt hij daar regelmatig over. 
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 welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
-  
 
VOEDSELBANK: December, Feestmaand. 
Straks weer voorbereidingen treffen voor het grote Kerstmaal? Daar hebben ze bij de 
voedselbank ook wel 'trek' in. We denken aan het voorgerecht. Helaas zijn we beperkt 
door dat het altijd blik-waardig moet zijn. Maar dat verruimt onze blik om creatief keu-
zes te maken. Een blik voor een blik zullen we maar zeggen. Deze maand gaan we voor 
soep. Alle soorten, maar wellicht in het 'licht' van de kerstmaand wat meer exclusieve 
soorten? Ossenstaartsoep, Gazpacho (deze soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt 
opgediend zoals u wellicht weet) 
kreeftensoep, enz. Voor alle duidelijkheid; tomatensoep is ook nog steeds populair. Ik 
bedoel maar. Fijn dat u deze maand weer mee doet. 
Dank namens de ontvangers die er met een blije 'blik' gebruik van kunnen  maken.  
    

                    Vierde zondag van Advent 
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5 november 2017 
 

Eénentwintigste Zondag na Trinitatis 
 

 
10.00 uur Doopdienst 
Predikant     : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Gilda Hoogers 
Diaken     : Janny Kaljee 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Anja Veltman 
Koster               : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst              : Mariëlle Timmerman en Arieëne Koelewijn  
 
 
In deze dienst wordt Milan Kamminga gedoopt. 
 
Er is een liturgie. 
 
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   In de Catharinakerk 
Predikant     : ds.  Pieter Koekkoek en  
        dr. Henk Bloem, RK priester en exegeet 
Ouderling van dienst   :  
Diaken     : Helen Jansen 
Organist     : Berend van Surksum 
                 
Thema: De Reformatie.  In deze dient krijgt u de gelegenheid vragen te stellen over de Refor-
matie toen en de betekenis hiervan voor vandaag. Het gesprek al onder leiding staan van dhr 
Ton van Leur.  
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag  12  november 2017   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Kerk in Actie binnenlands Diaconaat. Op de bres voor vluchtelingkinderen in Ne-
derland. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien 
dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen 
en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische din-
gen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog 
eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor 
deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, re-
creatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bij-
stand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven 
en voor hun rechten op te komen. 
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Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 7 november buigen we ons weer over een moeilijke Bijbeltekst. Deze keer een 
paar teksten uit het Bijbelboek Jeremia. Aanvang 20.00 uur in De Voorhof 
 
 
Woensdag 8 november Presentie: Zo’n breed begrip en zo eenvoudig!   
Wat houdt het presentiegedachtegoed in? Presentie is een 
(professionele) benadering ontwikkeld door Prof. Dr. Andries 
Baart waarin het draait om de relationele afstemming van het 
aanbod op de kwetsbare ander. Daarbij gaat het om: nabijheid 
en aandacht, aansluiting en gerichtheid op de leefwereld van 
de ander, zorgzaamheid om ‘het verlangen’ van de zorgvrager, rust en trouw, liefde aan-
spreekbaarheid van de helper,  toewending naar de meest kwetsbaren. Daarmee wijkt het op 
Presentie gebaseerde werk nogal wat af van wat we gewoonlijk zien in zorg, welzijn, dienst-
verlening en onderwijs. De medewerker kijkt eerst wat er bij de ander op het spel staat, sluit 
aan en begrijpt de situatie, weet wie hij/zij voor de ander kan zijn en doet dan wat  gedaan 
kan worden. Presentie is dus niet: vanuit een vast kader kijken (bijvoorbeeld vanuit de taak of 
vanuit beroepsregels), ‘het’ probleem vaststellen en volgens protocol handelen. Het is Eerst 
breed kijken, dan afstemmen en dan pas handelen.  
Locatie: De Soos PKN De Voorhof om 20.00 uur, 19.45 uur binnenlopen. Spreker: Maaike 
van de Wetering -Wolswinkel (Gecertificeerd Trainer van Presentatieleer)  
 
 
Contactmiddag: 
Dinsdag 14 november is de volgende contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. 
Onderwerp: “Dia’s van een ballonvaart”.  Spreker: De heer Blas uit Barneveld. 
Ineke v.d. Arend. 
 
 
26 november Hof van Hedendienst: 
Deze avond gaat een vertrouwd gezicht voor in de dienst en wel ds. Dick Steenks! We zien u 
graag om 18:30 uur in De Voorhof! 
 
 
Berichten uit de regio: 
Donderdag 9 november : Hans Bouma: “Dichter bij muziek”.       
De bekende schrijver en dichter Hans Bouma komt naar Scherpenzeel met het poëtisch-
muzikaal programma ‘Dichter bij muziek’. Inspirerende en spirituele ervaringen door poëzie 
en muziek met elkaar te verbinden. Dat belooft deze avond. Hans Bouma draagt voor 
en vertelt, daarbij op de piano begeleid door Julia Bakker. Wat ‘geloven’ ook nog méér mag 
zijn, in ieder geval is het een kwestie van je verbinden. Een relatie aangaan met je Schepper, 
je medemensen, met de aarde. Op zichzelf is een mens maar een fragment. Je leeft pas echt en 
compleet wanneer je samenleeft. Werkelijk mens ben je wanneer je medemens bent, mede-
schepsel, mens van God. Tegen deze achtergrond presenteert Hans Bouma samen 
met pianiste Julia Bakker een viertal collages van poëzie en pianospel: Spreek dan van ge-
luk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken), Vaste voet aan grond, Mens die liefde 
doet en Vriendschap is geluk hebben. Op een stroom van muziek legt Hans Bouma in deze 
collages als papieren bootjes zijn gedichten. Het thema ‘je verbinden’ speelt wel heel sterk in 
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Bij monde van Hans Bouma vertelt de-
ze Samaritaan zijn verhaal: Wat voor mens wil je zijn? Een even schokkend als bevrijdend 
verhaal waaraan Julia Bakker muzikaal deelneemt. Toegang gratis. 
Plaats: Kerkgebouw van De Achthoek (Molenweg 1 in Scherpenzeel) om 20.00 uur.  
 

 
Vrijdag 10 november 2017 Samen Mediteren 
Ook dit jaar is er gelegenheid om samen te mediteren. Een ieder die samen met anderen wil 
mediteren is welkom. Het is en blijft een open groep.De meditatie wordt ingeleid met bewuste 
aandacht voor lichaamshouding en adem. Zitten in stilte vormt de basis voor verdieping.  
Plaats: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 Maarn van 14:30-16:00 uur 
Opgeven bij Elizabeth de Bruin tel 034344380 of de debruinelizabeth@gmail.com 
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