
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
1e Collecte:  PKN Nederland  -  voor kinder- en jeugdgroepen 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en 
jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende op-
drachten 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 ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen, waarin al-
tijd 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 nieuwe werk-
vormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen en buiten de kerk. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
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!  
 
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. B7 kamer 37 
- Henk van Lambalgen, Prangelaar 28 is van het ziekenhuis overgegaan voor revalida-
tie naar  Biltsehof, Professor Bronkhorstlaan 4, 3723 MB Bilthoven 
 - Dhr. van Lonkhuizen is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 

Bijbelkring Groenewoude: Dinsdag 28 januari van 15.30 – 16.30 uur bent u van harte 
welkom in Groenewoude. Elke laatste dinsdag van de maand komt er een groep oude-
ren bij elkaar. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel, een lied of een onderwerp dat ons 
raakt besproken. Ook ouderen die niet in Groenewoude wonen zijn van harte welkom. 
De bijeenkomst wordt geleid door Pieter Koekkoek of Alice Bossema. 
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26 januari 2020 
 

Derde zondag na Epifaniën 

10.00 uur                    
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Leny de Koeijer, Johan de Kruijf 
Diaken     : Janny Kaljee, Annelies van Ravenhorst 
Organist               : Sander Booij 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld, Hilde de Ronde 
Beeld en Geluid    : Martin Standaard, Elizabeth Kooistra 
Zingen     : Psalm 67: 1 en 2   
      : Lied 836: 1, 2, 4 en 5 
      : Lied 413: 1 en 2 
Kindernevendienstlied   : ´We gaan voor even uit elkaar´ 
Schriftlezing     : Rechters 14: 1-20 
      : Lied 803: 3, 4 en 5 
Schriftlezing      : Mattheus 4:12-25 
      : Lied 361: 1, 4 en 5 
      : Lied 840: 1, 2 en 3 
      : Lied 838: 1, 3 en 2 
 
 
 
16.00 uur:  Krabbeldienst 
   
 
Kom jij ook…??? 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 2 februari 2020 
10.00 uur:  ds.  Marten Jan Kooistra Familie dienst 
We gaan het deze keer hebben over geluk. We zouden het fijn vinden als je met ons meedenkt 
over de inhoud en uitwerking van de dienst. Daarom hebben we een paar vragen aan jou: 
Ben je gelukkig? Waar word jij gelukkig van? Wat versta je onder het echte geluk? 
Als je op één of alle vragen wilt antwoorden stuur dan een mailtje (dsKooistra@mjkooistra.nl) 
of een appje (06-52684452) naar ds. Marten Jan Kooistra. 
Collecte : Kerk in Actie, Wereld diaconaat : Goed boeren in een lastig klimaat. In het 
noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds 
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de 
velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in 
hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie 
en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw ge-
plant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en 
hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook 
wateroverlast het hoofd kunnen bieden. 
 
18.30 uur : Geen Dienst 
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Bij deze dienst:  Thema:     Wat heb je nodig…..?        
Vandaag lezen we uit het Bijbelboek Rechters en Mattheus. 

We lezen hoe Simson als volwassene verliefd wordt op een Filistijns meisje uit Timna. Hij 
vraagt dan aan zijn ouders of zij ervoor willen zorgen dat zij zijn vrouw wordt. Zijn ouders pro-

beren hem op andere gedachten te brengen, maar dat helpt niet. Als Simson dan naar Timna gaat 
om de bruiloft voor te bereiden, wordt hij aangevallen door een leeuw. Simson doodt de leeuw 

door het dier uit elkaar te scheuren. Dit kan hij doen doordat de geest van God in hem komt. 
Als hij later nog eens naar Timna loopt, ziet hij in het karkas van de leeuw een heleboel bijen en 
honing. Hij eet van de honing en deelt ook wat uit aan zijn ouders. Het aanraken van dit dode 

dier zal één van de vele momenten in zijn leven zijn waarop hij zijn nazireeërschap niet naleeft. 
In Mattheus 4 lezen we dat Jezus zich vestigt in Kapernaüm.  

Daar begint Jezus zijn verkondiging: ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van 
de hemel is nabij!’. Wandelend langs het meer roept hij een aantal mannen; ‘Kom, volg mij, ik 

zal van jullie vissers van mensen maken.’ Zo worden Simon en Andreas, Jacobus en Johannes 
zijn eerste leerlingen er zullen er nog acht volgen. Met hen trekt Hij door Galilea, verkondigt het 

nieuwe Rijk van God, geneest, roept mensen tot de orde en haalt anderen uit de put. 
Simson de Richter en Jezus de Messias proberen beide op een geheel verschillende wijze mensen 
op het spoor van Gods koninkrijk te zetten. Wat betekent dit voor ons? Wat roepen deze verhalen 

op? Wat bemoedigd/troost je? Wat stuit je tegen de borst? Wat heb je nodig? 
 

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 over-
leg 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 geleu-
ter. We gaan beginnen aan een geheel nieuw Decennium en hopen weer op uw ondersteuning te 
mogen rekenen. Namens medewerkers 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.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden: Vandaag komen we weer bij elkaar. In de soos,na de dienst. 
Graag een bordspel meenemen ,als het lukt. We drinken koffie of thee,doen een spel en lunchen 
daarna. Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Contextueel Bijbellezen: Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij we de Bijbel 
en ons eigen leven aan elkaar toetsen. Eén woensdagavond in de maand gaan we met een aantal 
vrouwen op zoek naar vrouwen in de Bijbel. Wat weten we van deze vrouwen, wie waren dat. 
Zien we overeenkomsten tussen deze vrouwen en onszelf? Welk nieuw licht werpt het verhaal op 
onze vragen? Vanuit onze eigen context kijken we naar de tekst. Ben je ook nieuwsgierig naar 
vrouwen in de bijbel? Ben je geïnteresseerd, wil je meedoen? Op woensdag 29 januari komen we 
weerom 19.45 uur bij elkaar in De Voorhof. Deze keer staat Hagar centraal en onderzoeken we 
wat we van haar herkennen in ons eigen leven en in de samenleving waar we deel van uitmaken. 
Graag tot aanstaande woensdag, 
 
Rotary en voedselbank: De Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg organiseert op zaterdag 1 
februari 2020 een benefietconcert '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) 
 
Tent of Nations: Save the date: zaterdag 8 februari 2020 Vriendenmiddag Tent of Nations 
Op zaterdagmiddag 8 februari ontmoeten we graag oude en nieuwe vrienden van Tent of Nations 
tijdens een  inspirerende Vriendenmiddag Tent of Nations. We zijn druk bezig met de voorberei-
dingen van een prachtig programma waarin inspiratie, informatie en creativiteit centraal staan. Het 
hoofdprogramma omvat enkele minicolleges en muziek; daarnaast is er een zestiental workshops: 
voor elk wat wils!  Je kunt je  aanmelden via tentofnationsnl@gmail.com 
 
Wandelen: Gezocht: iemand die eens per week 30-45 minuten wil wandelen met een van onze 
oudere gemeenteleden. Meneer heeft Alzheimer, is heel goed ter been en geniet van buiten zijn. 
Wat zou het mooi zijn als we dit als Voorhof gemeenschap kunnen organiseren.  
Meer informatie, bel dan Tiny van Dijk, 033 2863704 of 06 22314828 
 
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, familie, verenigingen opgeroepen om een team te vormen. Individuele 
aanmeldingen zijn ook mogelijk. Voor iedereen die van activiteit en gezelligheid houdt, wordt 
deze avond een feest. Aanmelding 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. Op-

gave en informatie bij voorkeur per email: volleyfeestbal@gmail.com / 06-11286220 

 
Jongerenreis Jibou: Jibou is een plaatsje in Roemenië. Het ligt ruim 150 km van de Hongaar-
se 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 sa-
men 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 manier 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 verwach-
ten dan ook dat je je gaat inzetten om een bedrag 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 elkaar 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. 
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