
 

 
 
 
Bloemen:   
- 

 
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!  

Collecte:   
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, Bloemenfonds, de kosten van de bloe-
men voor in de kerk. Deze bloemen gaan naar 80+, langdurige zieken en naar men-
sen die een jaar geleden hun partner of kind hebben verloren. 
2e Collecte: :Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de 
kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, 
catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

Berichten uit de Gemeente:  
-  
 
Gebed voor de Eenheid. 
Jaarlijks houden we in januari, aan het begin van de week van Gebed voor de Eenheid,  
een gezamenlijke dienst met de Catharinaparochie. Op 20 januari zal die dienst in De 
Voorhof gehouden worden. Het thema is dit jaar: “Recht voor ogen”. Een Bijbelse op-
roep uit Deuteronomium: Zoek het recht en niets dan het recht. Het thema is gekozen 
en uitgewerkt door de christenen in Indonesië. Veel van hun woorden en liederen zul-
len in de dienst een plaats krijgen. U bent van harte uitgenodigd voor de dienst op:  
Zondag 20 januari om 10.00 uur in De Voorhof.  Taakgroep Eredienst. 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 15 januari lezen we weer een Bijbelgedeelte vanuit de grondtekst. Deze 
keer: Ester 3. Wat staat er precies en wat is de betekenis van dit gedeelte? Vertalingen 
liggen gereed in de hal van De Voorhof. We beginnen om 20.00 uur 
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13 januari 2019 
 

Eerste zondag na Epifaniën 

10.00 uur      
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Alice Bossema, Jaap de Ronde 
Diakenen     : Jan van Bentum, Eveline van Bentum 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld, Marlies van der Laan 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Bentum, Elizabeth Kooistra 
Zingen     : Psalm 100: 1, 2en 4   
Kyrie      : Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 
Gloria      : Lied 413: 1 en 2 
Kindernevendienstlied   : “We gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Esther 2: 1-18 
      : Lied 1001: 1, 2 en 3 
Schriftlezing      : Lucas 3: 21-22 
      : Lied 526: 2 
      : Lied 834: 1, 2 en 3 
      : Lied 518: 1, 4  en 7 
Bij deze dienst:   
Thema:  Jij bent het…..    
Vandaag maken we een begin met een serie lezingen over Esther.  
Het boek Esther begint met een feest en het eindigt met een feest. Maar er is een groot verschil 
tussen het feest van het begin en het feest van het einde. In het begin staat Ahasverus, met al 
zijn pracht en praal centraal. Daar gaat het om de buitenkant. Om opsmuk en de rijkdom. Maar 
Esther eindigt met het Poerim feest en daarin staat God centraal en gaat het om Gods bevrij-
dend heil. Ommekeer speelt een grote rol in dit vreemde Bijbelboekje. Telkens worden de rol-
len omgekeerd, dreiging wordt bevrijding, diepte wordt hoogte, macht wordt onmacht. Het is 
een spel dat zich telkens opnieuw afspeelt. De komende weken willen we daar bij stil staan. 
Want het is een spel dat zich nog steeds ook in onze eigen wereld afspeelt. Misschien op een 
wat andere manier maar het is er nog steeds. 
 
 

18.30 uur: Oecumenische leerdienst  In de Catharinakerk 
Voorganger     : Marcel Sarot 
Ouderling van dienst    : Rob Koelewijn 
Diaken      : Gerry Thiescheffer 
Organist     : Adrie Duizendstra 
Thema: Jakob, de zon gaat over hem op.  
Dit seizoen zijn we druk bezig met de voorbereiding van de musical ‘Jakob’. We werken hard, 
oefenen veel en zingen de longen uit onze lijven. Het belooft een fantastische musical te wor-
den! Laat je alvast inspireren door het verhaal van Jakob. Laat je verdiepen en kom naar deze 
leerdienst. Marcel Sarot zal met name de worsteling van Jakob bij de Jabbok uitdiepen. Het 
belooft een mooie dienst te worden, echt de moeite waard om bij te wonen.  Wees welkom, 
namens taakgroep Verdieping & Ontmoeting,  
Collecte: St. Burgerinitiatief Woudenberg. Is opgericht om de (verborgen) minder bedeelden 
in Woudenberg en Scherpenzeel, te ondersteunen en een fijner leven te geven. Iedereen heeft 
het recht op een onbezorgd leven, met een uitzicht op een kansrijke toekomst. Wij zien het als 
onze missie, om middels hulp van welwillenden, deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden 
en ouderen een kans te bieden om gebruik te maken van onze stichting. Motto: We doen het 
voor de glimlach op het gezicht van de mensen. 
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Voedselbank:  Januari 2019 
Het is weliswaar Januari, maar nog geen echte winter tot nu toe. Koek én Zopie kunnen we dus 
wel vergeten. Overigens: zopie (zopen) staat niet voor zuipen mocht u dat denken maar voor 
slokje of borreltje. Ik geef het toe; het 'hangt' er tegen aan, zeker als er meerdere achterover ge-
slagen zijn. Gaan we dus vrolijk verder met het eerste gedeelte: KOEK 
Allerlei soorten koek zoals ontbijtkoek, gemberkoek, kruidkoek, enz. zijn van harte welkom. 
Bovendien  kan dit gecombineerd worden met diverse soorten crackers.  Dus altijd prijs zullen 
we maar zeggen. En uw prijs is de dank van de Voedselbank en allen die daar gebruik van maken 
voor uw bijdrage over het afgelopen jaar. 
En danken doen we ook in de kerk Dus bij deze,........,enorm be-DANK-t. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Kirgizië: goed nieuws voor mensen met een handicap Het parlement van Kirgizië heeft de eerste 
stap gezet richting de ratificatie van de VN-conventie inzake rechten van personen met een han-
dicap. Amnesty verwelkomt de ontwikkeling, zegt Anna Kirey, onderdirecteur Oost-Europa en 
Centraal-Azië bij Amnesty. Tijdens Write for Rights 2018 schreven we voor Gulzar Duisheno-
va uit Kirgizië. In 2002 werd ze aangereden door een dronken automobilist. Sindsdien kan ze 
niet meer lopen. Al snel kwam ze erachter dat je op ernstige problemen stuit als je in Kirgizië 
vrouw bent én gehandicapt. Dus besloot Gulzar om te strijden tegen de ongelijke behandeling 
van mensen met een handicap, en dan vooral vrouwen. In onze brieven riepen we de parlements-
voorzitter van Kirgizië op een einde te maken aan discriminatie van mensen met een handicap. 
Schrijfactie: Burundi: Absurd lange straf voor activist. Mensenrechtenverdediger Germain 
Rukuki werd in april dit jaar veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in 
Burundi. Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben bedreigd’, omdat hij als 
werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi zich inzette tegen marteling. 
De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende beweging’. Veel mensen-
rechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld 
bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten. 
Kom allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
 
Week van Gebed voor de Eenheid,  20-27 januari. 
In Nederland – en ook in Woudenberg – mogen we in vrijheid bij elkaar komen om God te eren. 
Het mooie van de week van gebed is, dat we, met elkaar meer inzicht mogen krijgen in de groot-
heid van God. Het thema is “Recht voor ogen” en de gebeden zijn samengesteld door gelovigen 
in Indonesië.  Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid in 
hun land. Zij hebben ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Zitten ook wij 
in Nederland niet midden in een toestand van onrechtvaardigheid door de Nashville-verklaring? 
En de verdeeldheid van onze kerken kennen we ook allemaal. Onderwerpen te over om samen te 
komen om te bidden. Boekjes en flyers in de hal van de kerk. In deze gebedsweek is er gelegen-
heid – zoals overigens elke week! – om mee te bidden op woensdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur. 
Op woensdagavond 23 januari wordt er ook een Vesper gehouden. Van  18.45 uur – 19.30 uur. 
Inlichtingen: Alette v.d. Lagemaat – 06 12 94 98 66 of Anneke Methorst 06 29 18 05 91.  

Geef  kleur aan je geloof: 
A.s. dinsdag 15 januari is er weer de creatieve ochtend in De Voorhof. We beginnen om 9.30 uur 
en stoppen rond 11.30 uur. Dit keer gaan we (in tegenstelling van wat er in de Schakel staat) aan 
de slag met een gedichtje van Toon Hermans. Iedereen die ervan houdt om creatief bezig te zijn 
(of die eindelijk de eerste stappen wil zetten) is welkom. Eigen materiaal meebrengen!  We vra-
gen een kleine bijdrage voor de koffie.  
Kom eens een kijkje nemen, misschien is het wel wat voor jou ook?  
Info: Anneke Methorst, taakgroep V & O – 0629180591 – anneke.methorst@gmail.com 

‘Samen ETEN’: 
Vrijdag 18  januari een lekkere maaltijd gezamenlijk eten in de hal van de kerk. Dit keer 
wordt er gekookt door Diane en Corrie. We hopen dat er net zo veel of meer mensen zijn als 
de vorige keer. U kunt zich opgeven bij Alice, Elizabeth, Gerda,  graag  voor de 15e januari. 
De kosten zijn 5,00 euro per persoon, we proberen om half zes het eten klaar te hebben. Er ligt 
ook een intekenlijst in de kerk. Graag tot de 18e.  Alice Bossema , 06 83156006    
Elizabeth Kooistra, 033 2852322,  Gerda van den /Brink, 06 13794955 
De daarop volgende ‘Samen ETEN’ data zijn: 15 februari, 15 maart 2019 
 
Daoud Nassar van Tent of Nations in Nederland: 
Tent of Na ons is een educa eve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-
christelijke familie Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstan-
digheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. 
Desondanks zet Daoud Nassar zich met zijn familie op een geweldloze en creatieve manier in 
onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Daoud Nassar is aanwezig bij de Vrienden-
middag Tent of Nations waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en 
geweldloos verzet. Het wordt een inspirerende en dynamische middag met veel workshops, 
ontmoeting, muziek en Palestijnse hapjes. De Vriendenmiddag vindt plaats in de Grote Kerk 
in Driebergen op zaterdagmiddag 9 februari 2019 van 13.30 – 17.15 uur. Meer info 
op www.tentofnations.nl, aanmelding via tentofnationsnl@gmail.com Van harte welkom! 
 
Art Quilts in kerkzaal: 
De afgelopen week  zijn er op initiatief van de Taakgroep Eredient in de kerkzaal  3 Art Quilts 
opgehangen. De Quilts zijn gemaakt door de Scherpenzeelse kunstenares Corrie Smit – Rui-
tenberg. Aan de muur hangen Moment van Stilte (november. 2017), Vlucht (december 2015) 
en In the autumn of life (maart 2018).  
De werken zullen tot begin maart hangen en dan verwisseld worden  met andere op Lijden en 
Opstanding geïnspireerde  werken. 

 
Kerkdiensten  volgende week:   
Zondag 20 januari 2019 Gebed voor de Eenheid. 
10.00 uur:  ds.  Marten Jan Kooistra 
Collecte:  Migratie verbindt kerken wereldwijd. Door migratie ontstaan wereldwijd op 
onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marok-
ko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan 
besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen af-
komstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee 
onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en 
migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tus-
sen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van 
migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de 
Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.  
 
18.30 uur: Geen Dienst 
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