
 

 
 
 
 
 
Bij de bloemschikking -Thema: Buitengewoon vriendelijk 
Opvallend aan deze schikking is de trekkende beweging van de rode ‘touwen’: het 
beeld van een reddingsactie. Een reddingsactie waarmee een welvarende bevolking de 
opvarenden die uit de ‘wereld’boot dreigen te vallen, naar zich toe trekt. 
Het gammele vlot ziet er mistroostig uit door het droge materiaal dat is gebruikt. De 
bessen geven de wanhoop en het verdriet van de wereld weer. Maar de schipbreukelin-
gen brengen ook het Evangelie – een brandende kaars -met zich mee. 
De cyclaampjes zijn gekozen in de roze/rode kleur, symbool voor het warme welkom. 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
1e Collecte:  PKN Nederland - Een goed verhaal 
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is: ‘Een goed verhaal’. 
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een 
bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maat-
schappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij be-
zoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede Verhaal. De Protes-
tantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere ini-
tiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collec-
teer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en 
initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen. 
 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, Duurzaamheidfonds 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in De Engelen-
burgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal. 
- Mevr. Teuni van de Lagemaat - Stam, Lindelaan 15 is opgenomen in het MMC in 
Amersfoort ze ligt op afd C-5 
- Henk van Lambalgen, Prangelaar 28 is van het ziekenhuis overgegaan voor revalida-
tie  overgegaan naar  Biltsehof, Professor Bronkhorstlaan 4, 3723 MB Bilthoven 
                                                                                            Vervolg op volgende pagina Z

O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

19 januari 2020 
 

Tweede zondag na Epifaniën 

10.00 uur                   Gebed van de Eenheid   Oecomenische dienst 
 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek en 
        Diaken Marcel Sarot van de St. Maartensparochie 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Rien Stuivenberg, Gilda Hoogers 
Diaken     : Gerry Thiescheffer, Tiny van Dijk 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Carolina van der Krans 
Koster     : Alexander Materman 
Kindernevendienst    : Janneke Smit, Maris de Kruijf 
Beeld en Geluid    : Jacqeline van Ledden, Onno van der Laan 
Liturgische bloemschikking  : Henneke Loosman, Els van de Burg 
 
 
Er is een gedrukte liturgie.  
 
 
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 januari 2020 
10.00 uur:  ds.  Maren Jan Kooistra 
Collecte : PKN Nederland  -  voor kinder- en jeugdgroepen 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroe-
pen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en 
strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via 
internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om onge-
dwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen, waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat. 
Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Het is een kant-en-klaar programma voor 
jonge leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).  
Collecteer mee, zodat JOP nieu- we werkvor-
men kan blijven ontwikkelen voor jeugd 
binnen en buiten de kerk. 
 
16.00 uur:   Krabbeldienst 
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- Dhr. van Lonkhuizen verblijft op de revalidatieafdeling van het Meanderziekenhuis in Amers-
foort 
- Dhr. Jan van Bentum, Nico Bergsteijnweg 143, verblijft voor een darmoperatie in het Zieken-
huis Gelderse Vallei in Ede. Hij hoopt over enkele dagen weer thuis te zijn.  
 
Voedselbank Januari 2020:  
Even gedachten uitwisselen met elkaar? Hoe we de overstap van het Oude naar het Nieuwe Jaar 
hebben ervaren? Ook bij de Voedselbank moet ongetwijfeld overleg worden gevoerd hoe het 
nieuwe jaar weer aan te pakken en te organiseren. Laten we met dat alles nu eens rustig beginnen 
met een lekker kopje koffie, een heerlijk bakkie leut. Buiten is het hectisch genoeg!  Dat gaan we 
de maand januari vol houden met het verzamelen van pakken koffie. Alle soorten prima. Dan 
valt alles weer prachtig op zijn plek. Want bij koffie hoort geleuter. We gaan beginnen aan een 
geheel nieuw Decennium en hopen weer op uw ondersteuning te mogen rekenen. Namens mede-
werkers en gebruikers van de voedselbank danken wij u hartelijk voor uw bijdrage over het jaar 
2019 en wensen u en de uwen een gezond, gelukkig en gezegend 2020 toe.  
 
Roraty en voedselbank: 
De Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg organiseert op zaterdag 1 februari 2020 een benefiet-
concert 'Night of the Rotary’ met als thema: Klassiek en Filmmuziek 
De opbrengst komt ten goede aan de Voedselbank Scherpenzeel/Woudenberg.  
Dus dáár zit muziek in! 
Het concert wordt gehouden in de Achthoek, Molenweg 1, Scherpenzeel. 
Aanvang 20.00 uur. 
Flyers voor informatie liggen  op de kast of via de poster op het prikbord in de hal.  Kaarten kunt 
u o.a. bestellen bij Ankie Huisman (033 2862762) 
 
Collecte Duurzaamheid: 
De 2e collecte is vrijwel elke zondag bestemd voor onze kerk. De opbrengst vloeit in de algeme-
ne middelen. Hieruit worden diverse kosten van taakgroepen en jeugdwerk betaald. Vanaf deze 
maand gaat in het vervolg op elke 3e zondag de 2e collecte naar het Duurzaamheidsfonds. Dit 
fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
Van harte bij u aanbevolen.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag ,26 januari,hopen we weer bij elkaar te komen.Wilt u, als het lukt, een bordspel mee-
nemen ?  
We drinken koffie of thee,doen een spelletje en lunchen daarna. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Geef kleur aan je geloof 
Dinsdag 21 januari een nieuwe creatieve ochtend. De kleur is dit keer  groen. 
Het thema is rondom Jeremia 17:7 en 8 en we werken dit keer met (kleur)potloden. 
We beginnen om 9.15 uur en rond 11.30 uur stoppen we weer. 
Eigen materiaal meebrengen + een bijdrage voor de koffie. Zaal  7. 
Anneke Methorst 
 
Volleybaltoernooi voor het goede doel 
Op zaterdagavond 15 februari om 19.00 uur kunnen ook leden van de Voorhof meedoen aan het 
recreatieve toernooi, het Volley Feest Bal. Afgelopen jaren deed er steeds 1 Voorhof team met 
veel plezier mee, maar dat mogen er meer zijn. Verder worden bedrijven, buren, vrienden, fami-
lie, verenigingen opgeroepen om een team te vormen. Individuele aanmeldingen zijn ook moge-

 
lijk. Voor iedereen die van activiteit en gezelligheid houdt, wordt deze avond een feest. Aanmel-
ding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 5 februari, bij voorkeur per e-mail. Geef ook 
aan of je recreatief laag of hoog speelt.  
Elk team heeft minimaal 2 dames in het veld staan en bij de recreanten laag tevens maximaal 2 
nevobo leden. Minimum leeftijd is 13 jaar.  De kosten bedragen € 10,-- p.p.  
De opbrengst gaat naar Choices, een crisis zwangerschapscentrum in Zuid-Afrika.  Choices wil er 
zij voor iedere zwangere vrouw, ongeacht huidskleur, cultuur, leeftijd of religie, die vanwege hun 
levensomstandigheden een abortus overwegen en zoekt met hen naar mogelijke alternatieven. 
Opgave en informatie bij voorkeur per email: volleyfeestbal@gmail.com / 06-11286220 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 21 januari lezen we weer een bijbelgedeelte vanuit de grondtekst. Deze keer: Exodus 

2:1-10. Vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof. We beginnen om 20.00 uur. 
 
Jongerenreis Jibou 
Jibou is een plaatsje in Roemenië. Het ligt ruim 150 km van de Hongaarse grens. 
Eind juli, begin augustus willen we met een groep enthousiaste jongeren tussen de 16 en 25 jaar 10 
tot 14 dagen naar Jibou.  
Wat gaan we doen in Jibou? 
Het is de bedoeling dat we samen met Roemeense jongeren gaan helpen verbouwen, opknappen en 
schilderen bij mensen die geholpen worden vanuit een diaconaal project. 
Door samen te klussen maak je kennis met nieuwe mensen, een andere cultuur en een andere ma-
nier van leven. Je kunt zo “omzien naar elkaar” in praktijk brengen door daadwerkelijk de handen 
uit de mouwen te steken en zo iets te betekenen voor een ander.  
Wat zijn de kosten…?? 
In principe zijn er aan de reis en het verblijf voor jou geen kosten verbonden. We slapen namelijk 
in gastgezinnen. De reis naar Roemenië kost echter wel geld en we willen ook graag geld hebben 
om daar het één ander te kunnen doen. We verwachten dan ook dat je je gaat inzetten om een be-
drag aan geld bij elkaar te krijgen. Dit willen we gaan doen door een aantal acties te gaan houden. 
De acties gaan we gezamenlijk bedenken en uitvoeren. 
Ontspanning 
Naast klussen worden er ook een aantal excursies georganiseerd, waardoor iets van de omgeving 
zien en lokale bevolking en jongeren te ontmoeten. Natuurlijk hopen we ook veel plezier met el-
kaar te beleven. Kortom een werkvakantie in Roemenië maakt je zeker een ervaring rijker. 
Spreekt het je aan…..??? 
Ga dan lekker met ons mee… 
Heb je vragen neem dan contact op met ds Marten Jan en/of Elizabeth Kooistra. 
 
Krabbeldienst: 
Op 26 januari is er weer een Krabbeldienst. 
We beginnen om 16.00 uur. 
Kom jij ook…??? 


