
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen: 
 
 
 
Collecte:  
1e Collecte: .Stichting Welzijn Bewoners Lusidunahof. Het gaat om de SWBL 
"Stichting Welzijn Bewoners Lisidunahof". Deze stichting zorgt voor het welzijn van 
onze bewoners van de Lisidunahof in Leusden. Van het geld wat we krijgen en verza-
melen worden leuke dingen gedaan met de bewoner wat het welzijn van de bewoners 
bevorderd. Denk hierbij aan leuke uitjes naar de dierentuin, de ijscoman, dansavonden 
voor onze jongerengroepen maar ook worden er dingen van aangeschaft bijv. een side 
nu side fiets. Tevens worden er themadiners en uitstapjes van georganiseerd voor de 
bewoners maar waar ook hun familie van mee kan genieten voor de mooiste en dier-
baarste herinneringen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt 
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.  
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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28 April 2019 
 

Quasi modo geniti 
(als pas geboren zuigelingen) 

 
10.00 uur     
Predikant     : ds. Frans Westermann uit Marknesse 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Alice Bossema, Johan de Kruijf 
Diakenen     : Helen Jansen, Gerry Thiescheffer 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Berthe Strengers 
Koster     : Alex Mateman 
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld 
Beeld en Geluid    : Ab van den Pol, Reinier Vunderink 
Zingen     : Psalm 111: 1, 2 
      : Psalm 111: 5 
      : Lied 512: 1, 2, 3, 4, 5 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Eerste Lezing     : Genesis 28: 10 - 19 
      : Lied 723: 2 
Tweede Lezing    : Lucas 24: 13 - 35 
      : Lied 825: 3, 4, 5 
      : Lied 650: 1, 2, 3, 4 
      : Lied 619: 1, 4, 5, 6 
 
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:  Oranjedienst 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Rob Koelewijn 
Diakenen     : Jan en Lammy Holl 
Organist     : Piet de Vries 
Koster     : Anton Veldhuizen  
Beeld en Geluid    : André van Dijk 
 
Collecte:  Stichting Welzijn Bewoners Lusidunahof.  
 

 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 5 mei 2019   
10.00 uur:  ds. Frans Westermann uit Marknesse 
Collecte:  Bevrijdingsdag: Collecte Kerk in Actie (Noodhulp). Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië. 
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat 
uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen 
mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en ge-
meenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te 
zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen 
bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of lenin-
gen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk 
collecteren voor onze naasten in Syrië.  
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Voedselbank, April 2019:  
Onlangs kwam ik een advertentie tegen die mij een beetje op weg hielp. Namelijk de risico's, de 
kansen en  mogelijkheden van 'Beleggen' Beleggen is een soort van gokken waar je veel geld 
voor nodig hebt. Kom nou. Je moest ook de "COOKIES" accepteren.  Aha, nou komen we waar 
we wezen moeten. Koekies, ook lekker op brood. Wel, de meest populaire vorm van 'beleggen' 
kost niet veel. Je hoeft niet te gokken want  met het  overweldigende aanbod speel je op zeker. 
Het enige risico is dat je wellicht aankomt als je het te dik op je boterham smeert. Gewoon, be-
leggen op brood; dat hebben we nodig. Broodbeleg!  Appelstroop, jam, honing, enz. enz. Doet u 
weer mee? Mooi, op weg voor broodbeleg!  Dat loopt dan weer 'gesmeerd'.  Hartelijk dank. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op deze zondag komen we weer bij elkaar.In de soos.  Na de dienst. We drinken koffie of 
thee,doen een activiteit en lunchen daarna. Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 1 mei wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd.  
Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon voor de gezellig-
heid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, een 
krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend van te maken.  
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent weer van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum,  tel: 0332864483 
 
Boekenmarkt: 
Niet vergeten. A.s. zaterdag  grote boeken- en CD/platenmarkt in De Voorhof. 
U komt toch zeker ook??? Vanaf 09.30 uur tot 16.00 uur kunt u eindeloos snuffelen. Een enorme 
hoeveelheid boeken, gesorteerd naar genres (Kunst, romans, geschiedenis, bladmuziek, kinder-
boeken, grote letters, etc.) en heel veel platen en CD's ook gesorteerd, staan dan uitgestald om 
door u/jou bekeken en gekocht te worden. Zo veel, zo mooi en zo goedkoop zag u het nog nooit. 
Als u iets zoekt dan is het bijna zeker bij ons te vinden en zoekt  u niets, dan vindt u  altijd de 
gezelligheid met een kopje koffie met cake. 
Kortom zo’n geweldige happening mag u niet missen. 
 
Contextueel Bijbellezen: 
Woensdag 8 mei.  19.45 uur De Voorhof.  Ook nieuwsgierig naar vrouwen in de bijbel ? Wat 
weten we van deze vrouwen, wie waren dat ? Zien we overeenkomsten tussen deze vrouwen en 
onszelf ? Op woensdag 8 mei willen we weer met vrouwen op zoek naar vrouwen in de Bijbel. 
Deze keer staat Maria Magdalena/Maria van Magdala in het middelpunt van onze belangstelling. 
Ben je geïnteresseerd, wil je meedoen? Kom dan om 19.45 uur naar de Voorhof. Kun je niet op 8 
mei, maar ben je wel geïnteresseerd? Voorlopig komen we één keer per maand bij elkaar. Op 
woensdag 12 juni is er weer een contextuele Bijbelstudie gepland. Je bent van harte welkom!  
 
Contactmiddag: 
Dinsdag14 mei is de laatste contactmiddag voor de zomer. 
We beginnen deze keer om 15.30 uur. De gezellige middag wordt afgesloten met een broodmaal-
tijd. Als u zich nog niet heeft opgegeven doe dit dan zo snel mogelijk  door te bellen naar Clarie  
Aarsen, tel. 2862700. Voor vervoer kunt u ook bellen naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861 
 
Studieverlof:  Ds. Pieter Koekkoek is afwezig tot 18 juni vanwege studieverlof. In deze periode 
kan in dringende gevallen een beroep worden gedaan op ds Marten Jan Kooistra dan wel een van 
de ouderlingen. 

Acties van 4G:  
Cake na de dienst op 28 april en statiegeldflessen in de periode tot Pinksteren 
Op zondag 28 april zullen de jongeren van 4G na de dienst lekkere plakjes cake verkopen. We 
doen dit om geld op de halen voor straatkinderen in Zuid Amerika. Onze acties vallen alle-
maal in voorbereiding op Nacht Zonder Dak. In de nacht voor Hemelvaartsdag (29 op 30 mei) 
zullen de jongeren meedoen aan Nacht Zonder Dak. Tijdens Nacht Zonder Dak slapen de jon-
geren voor één nacht in een zelfgebouwd krotje, zoals andere leeftijdsgenoten aan de andere 
kant van de wereld elke nacht moeten doen. De jongeren laten zich hiervoor sponsoren door 
familie en vrienden. Met het geld dat de jongeren ophalen willen we meehelpen 
om straatjongeren een nieuwe toekomst te geven. Koop dus vooral een lekker stukje cake op 
28 april na de dienst! Op een aantal andere zondagen zullen we met andere acties komen. 
Daarnaast willen we u vragen om tot Pinksteren statiegeldflessen mee te nemen naar de kerk, 
zodat de jongeren dit kunnen inleveren voor het goede doel. In de hal zal een box staan waar u 
de statiegeldflessen kunt deponeren. Als het te zwaar of teveel gedoe is om het statiegeld mee 
naar de kerk te nemen (bijvoorbeeld omdat u een leeg kratje bier heeft staan) kunt u contact 
met mij opnemen via ronde_jaap@hotmail.com/0633586071. We zullen dan proberen het 
statiegeld z.s.m. bij u op te halen. Alvast veel dank voor uw medewerking! 
 
Oranjedienst: 

De laatste dagen van april, en de eerste dagen van mei staan in Nederland in het teken van 
koninginnen/koningsdag, de gevallenen in de 2e wereldoorlog en vredesmissies en bevrij-
dingsdag. Het zijn dagen die op verschillende manieren worden gevierd, herdacht en beleefd. 
In de deze dienst willen we hier ook bij stilstaan. Het thema  is: ´In vrijheid kiezen´.  Dat 
zich niet beperkt tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, binnen de re-
gels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles 
en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan ech-
ter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden 
van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het thema ons hier kritisch over 
na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, 
niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat ver-
der te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander? 
Ook dit jaar zal muziekvereniging Fidelio weer meewerken aan deze dienst. Ds. Marten Jan 
Kooistra is de voorganger en Piet de Vries speelt op het orgel.  
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