
 

 
 
 
 
Liturgische bloemschikking: In Kind op Zondag is dit jaar het thema: Een nieuw be-
gin. En wij hebben daar onze liturgische schikkingen ook op afgestemd. En hoe kun je 
een nieuw begin beter verbeelden dan door de zon. De zon, die iedere dag weer, het 
licht geeft aan een nieuwe dag, aan een nieuw begin. In de schikkingen is die zon te 
zien en komt hij iedere week hoger aan de horizon te staan. Totdat hij op de 1e Paas-
dag, wanneer we de Opstanding van Jezus vieren, voluit zal stralen. Op deze 1e zondag 
in de 40-dagentijd is dat nog lang niet zover. Jezus bevindt zich in de woestijn en hij 
moet kiezen: kiest hij voor de verleidelijke  macht die hem aangereikt wordt door de 
duivel of luistert hij, ook als alles om hem heen droog en dor is, naar de stem van zijn 
vader, naar God. De woestijn wordt uitgebeeld door zand en stenen en dor hout. Een 
weg loopt tussen de stenen door en eindigt bij de zon, die nog nauwelijks boven de 
horizon uit komt. 
 
Bloemen:   
 
 

1e Collecte: ZWO Project “Hulp aan straatkinderen in Colombia” Duizenden kinderen 
in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven 
wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Toekomstper-
spectief is er nauwelijks voor hen. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, part-
ner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Weke-
lijks volgen meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook 
kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderen-
krant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kin-
deren kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien 
dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels 
te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in 
zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de 
maatschappij.” 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
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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10 Maart 2019 
Invocavit 

(Roept Hij mij aan) 

 
10.00 uur    
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Bettina van de Wetering, Jaap de Ronde 
Diakenen     : Jan van Bentum, Eveline van Bentum 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Anja Smit   
Koster     : Bertus brouwer 
Kindernevendienst    : Marlies van der Laan, Hilde de Ronde 
Beeld en Geluid    : Reinier Vunderink, André Nederlof 
Zingen     : Psalm 91a 
      : Lied 547:1,2,3 
Projectlied       : “Wij bidden om een nieuw begin” 
1e Schriftlezing    : Deuteromium 5:6-21 
      : Lied 310:1,2 
2e Schriftlezing    : Lucas 4:1-13 
Acclamatie      : Lied 339a 
      : Lied 538:1,2,3,4 
      : Lied  542 
 
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 Catharina Kapel  
Thema “Bezint eer gij begint” n.a.v. het onderwerp “vasten”. 
We gaan met elkaar nadenken over “waarom zou je vasten, voor wie zou je dat doen?”. 
Er zal interactie zijn, nadenken en napraten o.l.v. Hou Tran, diaken in de RK-kerk. 
Organist is Adrie Duizendstra. Breng ook gerust iemand mee! 
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.  
 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Woensdag 13 maart 2019 
19.30 uur: ds. Marten Jan Kooistra Biddag voor gewas en arbeid. 
Collecte: Zorgboerderijf de Eekhoeve in Veenendaal. Zij bieden zorg waar iedereen zicht pret-
tig bij voelt en die aansluit bij de behoeften van de deelnemers. Naast dagopvang aan ouderen 
en volwassenen met dementie, psychische en lichamelijke klachten kan er ook een reden zijn 
dat er behoefte is aan sociale contacten of dat de mantelzorger ontlast dient te worden. 
 
Zondag 17 maart 2019  
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: ZWO project “Hulp aan straatkinderen in Colombia 
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Voedselbank:  Maart 2019:  
‘W’as je me nou? Of ‘was’ je alleen op de échte was dag?  
Geen probleem. We hebben een lange maand voor de boeg om alle wisse’wasjes’ eens spic en 
span te regelen. Dus........., wasmiddelen graag!  
U weet ongetwijfeld wel de juiste keuze te maken. En alles ‘was’goed! 
 
40dagentijd 2019 Spaardoosje: 
 A.s. Zondag 10 maart worden spaardoosjes bij de uitgang uitgedeeld 
door de tieners van de tiener dienst. Deze spaardoosjes zijn er om tij-
dens de 40 dagen tijd campagne 2019 : “Een nieuw Begin” te sparen 
voor het project van ZWO  “Straatkinderen in Medellin”.  Enkele 
voorbeelden liggen bij de uitgang ter inzage. Je kunt ze zelf vouwen. 
Op Palmzondag 14 april kunt u/jij het spaardoosje gevuld mee terug 
nemen. Met Pasen maken we bekend hoeveel deze spaaractie tijdens de 
40 dagen tijd  opgeleverd heeft. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Schrijfactie Verenigde Staten: herenig moeder en kind De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 
2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om bescherming bij de grens tussen Mexico 
en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en zonder reden gescheiden van haar zoontje. 
Ze heeft hem al bijna een jaar niet gezien. Valquiria’s zoontje woont bij zijn vader aan de andere 
kant van de Verenigde Staten. Hij is getraumatiseerd en begrijpt niet waarom zijn moeder niet 
thuiskomt. Hij mag haar wel bezoeken, maar er is geen geld voor de reis. Valquiria besloot te 
vluchten nadat drugshandelaren haar en haar zoontje meermaals bedreigden met de dood. Een 
asielambtenaar oordeelde op 27 maart 2018 dat Valquiria’s verhaal geloofwaardig was. Ze mocht 
asiel aanvragen. Maar in september werd haar verzoek afgewezen. Ze is nu in beroep en zit nog 
altijd vast 
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
 
Contactmiddag:  
Dinsdag 12 maart. Aanvang: 14.30 uur. Spreker: de heer Terlouw uit Vianen. Onderwerp: Syrië 
en Jordanië. Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar Mw. C. Aarsen, tel. 
2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. Ineke v.d. Arend. 
 
Biddag voor gewas en arbeid:  
Op woensdag 13 maart houden we weer de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Biddag valt 
dit jaar aan het begin van de 40-dagentijd, traditioneel een tijd van bezinnen en vasten. We willen 
stilstaan bij vragen die ook mooi aansluiten bij het thema van de 40-dagentijd: ´Een nieuwe be-
gin´. We mogen in Godsnaam weten en beseffen dat we altijd weer opnieuw kunnen beginnen. 
Tijdens de dienst lezen we uit 2 Kronieken 1: 7-13 en Lucas 11: 1-13. Kronieken vertelt ons dat 
koning Salomo zich bewust is van het feit dat hij het immense volk, waarover hij als koning is 
aangesteld, alleen maar op een goede manier kan leiden als hem wijsheid en inzicht geschonken 
wordt. Lucas geeft ons een inkijkje in hetgeen Jezus onder bidden verstaat. In beide lezingen gaat 
het vooral over het ´je richten tot God en je laten richten door God. Zo versterkt bidden en dan-
ken ook onze houding van ontzag, respect, eerbied voor iets wat of IEMAND die groter is dan 
ons zelf. Een God waar het mee mogen wagen. Een God die ons en deze wereld niet koud laat.  
Henny, Lammy, en Marten Jan. 
 
‘Samen ETEN’: 
Vrijdag 15 maart een lekkere maaltijd gezamenlijk eten in de hal van de kerk. Komen jullie 
ook???  opgeven via intekenlijst  in de kerk, of een belletje naar: Alice, Elizabeth, Ger-

da,  graag  voor de dinsdag, 12  maart. 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 8315 6006,   Elizabeth Kooistra    033 2852322 23 
Gerda van den Brink   06 1379 4955 
 
Musical Jakob: 
We zitten in de laatste weken voor de musical. De laatste puntjes worden op de i gezet door 
het koor, de toneelspelers, de musici, de mensen van de techniek, de kledingcommissie en nog 
een aantal andere helpers. De sfeer is nog steeds goed, er wordt uitgekeken naar het weekend 
van de uitvoeringen. Als stuurgroep hebben we er alle vertrouwen in dat het een mooie musi-
cal gaat worden voor iedereen die één van de uitvoeringen bijwoont!  
De kaarten, die ook nu weer gratis zijn, kunnen  gereserveerd worden via de site 
www.musicalwoudenberg.nl . De reservering wordt vervolgens naar het opgegeven mailadres 
gemaild zodat het toegangsbewijs meegenomen kan worden naar de uitvoering. De uitvoerin-
gen zijn op vrijdagavond 19.30 uur, op zaterdagavond 19.30 uur en zondagmiddag 14.30 uur 
en zondagavond 18.30 uur. Op zondagmiddag is er oppas aanwezig dus dat hoeft wat ons be-
treft geen belemmering te zijn. En wie meer dan één uitvoering wil bijwonen: reserveer gerust 
nog een kaart. Maar wacht niet te lang, het aantal kaarten wat inmiddels is ‘verkocht’ groeit 
vrij snel. Voor wie liever niet de website gebruikt liggen er intekenlijsten in de hal. 
In de pauze kan koffie, thee, fris met een plak cake gekocht worden. Bij de uitgang staan bus-
sen waarin in geld de waardering voor de musical getoond kan worden, hiermee bestrijden we 
de onkosten. 
We zoeken nog koffieschenkers (m/v) voor in de pauzes van de musical. Wie kan in de pauze 
van de musical op 29,30 en 31 maart koffie, thee en limonade schenken? We hebben 2 uitgif-
te / verkooppunten en hebben 4 personen per uitvoering nodig. Aanmelden kan via dia-
nekegler@gmail.com of bij de intekenlijst in de hal 
Sierd, Diane, Petra, André, , Angelique en Hilde 
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