
 

 
 
 
 

Bloemen:   
 
 
Voorbeden:  
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!  
 
Collecte:   
1e Collecte: Droogte overleven in Ethiopië. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher ge-
wend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Ge-
zinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd 
om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we 
boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken 
zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld 
zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbespa-
rende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Col-
lecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater 
hebben om droogte te overleven.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de automa-
tisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk wereldwijd te 
beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financiële administratie op een effici-
ënte manier uit te voeren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
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17 Februari 2019 
 

Septuagesima 

 
10.00 uur     
 
Predikant     : ds. Frans Westermann uit  Maarssenbroek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Bettina van de Wetering 
Diakenen     : Annelies van Ravenhorst, Marja Overeem 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Trudy Stoffer     
Koster     : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst    : Janneke Smit 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Mirjan Schep 
Zingen     : Lied 221: 1, 2  
Psalmengebed:  
zingen      : Psalm 139b: 1 + refrein 
Lezen      : Psalm 139: 7 – 12  
Zingen     : Psalm 139b: 2 + refrein 
Lezen      : Psalm 139: 19 – 24  
Zingen     : Psalm 139b refrein: Heer U bent altijd bij mij... 
Kindernevendienstlied   :  “We gaan voor even uit elkaar” 
Eerste Lezing     : Ester 7 
      : Lied 943 
Tweede Lezing    : Lucas 6: 27 – 38  
      : Lied 838: 2, 3, 4 
      : Lied 730  
      : Lied 422 
 

 
 
18.30  Geen Dienst 
 

 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Zondag 24 februari 2019  
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte:  De Bijbel dichterbij. De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In on-
ze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. 
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen 
(opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen 
mensen Bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met 
lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een 
inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 
is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee 
om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen. 
 
18.30   Geen Dienst 
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Voedselbank:  Februari 2019 
Deze maand gaan we voor de 20ste  letter van het alfabet. 
Ja, dat wordt even natellen op de vingers. Bedoeld wordt de T. 
De gehele maand zijn allerlei soorten thee van harte welkom. 
Dat was het! Een kort bericht  maar krachtig zoals thee moet smaken. 
Hartelijk dank. 
 
 
Dinsdag 19 februari komen we weer bij elkaar voor een creatieve verwerking van een lied 
of Bijbeltekst: Geef kleur aan je geloof.:. Deze keer stellen we Esther 1 en 2 centraal. Wasti en 
Ester: de moed en dood van één vrouw en de moed van één andere vrouw redden een heel volk.  
We gaan aan de slag met karton, gesso en acryl, stempels en plaatjes. We beginnen om 9.30 uur.  
Zelf meebrengen: een schort, een oude plastic card en kwasten + een bijdrage voor de koffie. 
Info: anneke.methorst@gmail.com of 06 29 18 05 91 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 19 februari om 20:00 uur lezen we weet een Bijbelgedeelte uit de grondtekst. Deze 
keer Lukas 4:1-13.Vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag,24 februari, is er weer een bijeenkomst van alleengaanden/alleenstaanden. In de soos 
drinken we na de dienst koffie of thee. We hebben een activiteit en lunchen daarna. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Bijeenkomst V&O ´Toekomst van de kerk´ 
De 2e bijeenkomst (vervolg op 30 januari) van de avond over de ´Toekomst van de Kerk´, die 
voor a.s. woensdag 13 februari stond gepland, wordt verplaatst naar woensdag 27 februari       
om 19.45u in De Voorhof.   
 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 februari tot en met 4 maart. In deze week kunt u in 
dringende gevallen contact opnemen met ds Marten Jan Kooistra of een van de wijkouderlingen 
 
Filosofisch café: 
Bedankt! Dank je wel! Nou, je wordt bedankt! 
Op veel manieren kun je tegen een ander dank je wel zeggen. Biddag voor gewas en arbeid komt 
er aan, en in het najaar zeggen we dank je wel. Zijn we nog dankbaar of aanvaarden we alles met 
de gedachte dat we er recht op hebben? We hebben er toch voor gewerkt, we hebben er voor 
betaald, zeggen we toch. Tijdens het Voorjaar-Filosofisch Café op woensdag 6 maart in de Soos 
wil Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar ethiek aan Radboud Universiteit Nijmegen en co-
lumnist in Trouw, ons verrassen met zijn kijk op dankbaarheid. Natuurlijk is er ook gelegenheid 
elkaar te ontmoeten en wat te drinken. De aanvang 20.00 uur en de entree 5 euro. 
 
Uitnodiging gespreksavond Eenzaamheid: 
‘Eenzaamheid is misschien wel een verschijnsel dat typisch is voor ons tijdsgewricht van indivi-
dualisering, maar dat betekent niet dat we het maar moeten accepteren als een gegeven`. Deze 
uitspraak is van vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. 
Hij maakt zich sterk voor de bestrijding van eenzaamheid. Bij deze aanpak vraagt hij ook de on-
dersteuning vanuit de maatschappij, zoals sociale organisaties vanuit de overheid. Ook kerken, 
scholen en sportverenigingen spelen hierin zeker een rol. Eenzaamheid treft niet alleen ouderen, 

ook bij jongeren komt dit voor. Vanuit Woudenberg heeft het CDA de strijd tegen eenzaam-
heid als speerpunt in haar programma en werkveld onderkend. Uit onderzoek is gebleken dat 
het gevoel van eenzaamheid in Woudenberg en omgeving hoger is dan het landelijk gemiddel-
de. Er is nog veel te doen!!  
Maandag 18 februari brengt minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan Woudenberg. Na 
een maaltijd waarin een ontmoeting met betrokken organisaties is gepland zal er een open 
avond zijn waarin de minister zijn aanpak toelicht en er ruimte is voor vragen. U bent allen 
van harte welkom vanaf 19.30 in De Voorhof. 
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