
 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. A. Kwakernaak – M. van Rossumweg 33  en 
naar  Hr. en Mevr. Posthuma – Evertsenlaan 4. 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: Straatpastoraat Amersfoort, Het maatschappelijk klimaat is voor een 
respectvolle bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. 
Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklo-
zen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. De daklozen 
worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden 
waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het te-
ken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in 
Amersfoort kan ook gezien worden als een signaal tegen deze maatschappelijke 
‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een 
uiting van onze roeping om ieder mens als een volwaardig mens te zien en te benade-
ren.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moe-
ten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
  
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar: 
Volgende week, 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgen-
dienst gedenken we dan hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. 
 

Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 21 november lezen we weer een aantal teksten uit de grondtekst. Dit keer 
Lukas 21:25-33 en Jesaja 2:1-5 (de teksten van 10 december). Vertaling liggen gereed 
in de hal van De Voorhof. We beginnen om 20.00 uur. 
  

                    Vierde zondag van Advent 
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19 november 2017 
 

Voorlaatste zondag van het Kerkelijk jaar 
 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds. Nine Meynen uit Utrecht 
Ouderling van dienst   : Anneke Bos 
Diaken     : Johan Jansen 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Anneke Bos 
Koster               : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst              : Mariëlle Timmerman 
Job Basic     : Janneke Smit & Arieëne Koelewijn  
Zingen     : Lied 482 : 1  
      : Lied 482 : 2 
Kyrielied     : Lied 997  
      : Lied 677  
Kindernevendienstlied:    “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     :1 Koningen 10 : 1 – 13 
      : Lied 117 a  
Schriftlezing     : Handelingen 2 : 41 – 47 
      : Lied 647 
      : Lied 1014  
     
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  november 2017  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
10.00 uur:  ds.  Pieter Koekkoek 
Collecte: Laatste zondag kerkelijk jaar, collecte eigen gemeente  
In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, dit jaar op 26 november, de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden en een blijvende plek krijgen in 
onze herinnering. Juist omdat deze zondag duidelijk gericht is op het samenzijn in de eigen 
gemeente, is de opbrengst van de collecte bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk. 
De bestemming van deze collecte wordt vastgesteld door de diaconie.  
 
 
18.30 uur:  ds. Dick Steenks Hof van Hedendienst 
Collecte: Hof v. Heden collectedoel te bepalen door de jeugd 
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Voedselbank:   November 2017 
In één blik gevangen. Zo is het en zo is het verpakt. Heeft u even een ogen ”blikje”? 
Het is deze maand vlees noch vis. Integendeel: het is allebei! U weet hoe dat gaat: de één 
houdt niet van vis, de ander houdt niet van vlees. Oh, u houdt niet van allebei? Dan hebben 
we toch als alternatief de vis vrije tonijn (?), vegetarische kip-shoarma of  een vegetarische 
bal gehakt? En dat alles van de vegetarische slager. (Zo lang die zich nog slager mag noe-
men). Tja, het is even wennen. Een slager zonder vlees, een visboer zonder vis. Dat wordt 
nog wat de komende winter. Een energiemaatschappij zonder elektriciteit? Lang leve de 
kaarsjes. Excuses: ik dwaal af. We hebben uw bekende kenners ’blik’ deze maand weer no-
dig.  November: Vis en vlees in blik. En als u vis en vlees  geen ‘blik’ waardig toont? Tofu in 
blik kan ook lekker zijn. 

 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op zondag,26 november, hopen we weer bij elkaar te komen. Na de dienst, in de soos. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
 
26 november Hof van Hedendienst: 
Op zondag 26 november om 18.30 uur is er een Hof van Heden-dienst met als thema: 
‘Amazing Grace’. We laten ons inspireren door de ontdekking van Maarten Luther dat God 
een genadige God is.  ‘Have mercy’ (Heb genade) zingt Shawn Mendes. Hij vraagt aan een 
meisje: ‘Wil je alsjeblieft genade hebben, genade met mijn hart’.  
En U2 zingt in het lied ‘Grace’: ‘Genade is een naam voor een meisje. Het is ook een gedach-
te die de wereld veranderde.’ 
Maar wat is dat dan precies ‘genade’? Hoe werkt dat in ons leven, in de liefde, in het geloof? 
In deze dienst gaan we samen op zoek naar de betekenis van ‘genade’.  
Onze oud-predikant ds. Dick Steenks gaat voor en muzikale medewerking wordt verleend 
door Band 4Tune uit Hardinxveld. Iedereen is van harte welkom! 
 
 
Amnestywerkgroep Woudenberg: 
Aankondiging: Amnesty Schrijfmarathon 2017  
Op zaterdag 9 december 2017 Schrijven voor vrijheid. 
Voor iedereen. Jong en oud. Groot en klein.  
In het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 te Woudenberg van 11.00 – 15.00 uur. 
Bettie Eijbergen en Renate de Rooij, 
Namens de Amnestywerkgroep Woudenberg. 
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