10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Zingen
1e schriftlezing
2e schriftlezing

: ds. Pieter Koekkoek
: Guus Wateler
: Gerrit Jan Busser
: Sander Booij
: Johan Thiescheffer
: Johan Stoffer
: Psalm 9:1,4,5
: Gezang 262:3
: Exodus 30:11-16
: Psalm 16:1,3
: Marcus 12:38-13:2
: Acclamatie
: Gezang 289:1,2,3,5
: Gedachtenislied
: Gezang 281

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
Lofprijzingsdienst
Overdenking
: Willemijn Doornenbal
Ouderling van dienst
: Alice Bossema
Diaken
: Liesbeth van Deventer
Organist
: Piet de Vries
Koster
: Jan de Lange
Na te hebben gejuicht in juli, willen we jullie nu graag uitnodigen voor de derde editie van de
lofprijzingsdienst. Het thema van deze dienst sluit aan bij het jaarthema van de
PKN;GELOOF, hoop en liefde.
Willemijn Doornenbal zal de meditatie verzorgen en er zal veel gezongen worden!
We hopen op een grote groep enthousiaste mensen!
Kerkdiensten volgende week:
Zondag 18 november 2012
Schoolkerkdienst:
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Volgende week zondag 18 november is er school-kerkdienst. We gaan het deze keer niet apart
vieren maar met de hele gemeente, dus in de ochtenddienst. Op deze manier willen we gemeente en school meer met elkaar integreren. Het zal wel een volle kerk worden, dus wees op
tijd voor een goed plekje. We hopen op een kinderrijke en vrolijke viering. Het gaat over
Simson.
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen.
18.30 uur

GEEN DIENST

ZONDAGSBRIEF
Protestantse gemeente De Voorhof in Woudenberg

11 november 2012
Drieentwintigste Zondag na Trinitatis
Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. en Mw. Druijff, Nico
Bergsteynweg 9 en vanavond naar Dhr. En Mw. Van Egdom, Kon. Emmastraat
15 Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt
zich na afloop van de dienst melden bij de koster.
Collecten:
1e collecte: Kerk in Actie: Diaconaat . Op zaterdag 17 november komen
honderden diakenen bijeen op de Landelijke Diaconale dag, om ervaringen en
inspiratie op te doen voor hun diaconale werk. De collecte sluit aan bij het thema van deze dag, geënt op recht, gerechtigheid en het gebod je naaste lief te
hebben. Met de opbrengst helpt Kerk in Actie diaconieën in steden met de instandhouding van diaconale aanwezigheid in de stadswijken. Juist daar leven
mensen in moeilijke situaties die diaconale aandacht en steun nodig hebben.
Een voorbeeld is het Haagse diaconale werk met inloophuizen, een raad en
daadbalie en maaltijden
2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die
de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.
Berichten uit de gemeente:
- Dhr. H. Leebeek, Rembrandtlaan 51, is opgenomen in het verpleeghuis "De
Lichtenberg”, Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, afd. De Eikenhof kamer 202.
- Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, is weer thuis uit Heesteroord Ermelo.
-Dhr J. Veldhuizen, Hoogendorplaan 30, ligt in het Meander Medisch Centrum
loc. “de Lichtenberg “Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort.
Overleden:
Op woensdag 7 november is op de leeftijd van 84 jaar Jan Grootendorst overleden. Hij woonde op de Rottegatsteeg 7a te Maarsbergen. De dienst van Woord
en Gebed is op dinsdag 13 november om 12.00 uur in de Voorhof, aansluitend
vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats van Woudenberg.
Er is tot en met maandag 12 november dagelijks gelegenheid tot condoleren
aan huis van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur.

Tienerdienst:
Vandaag is er tijdens de ochtenddienst weer tienerdienst. Iedereen vanaf 12 jaar (brugklas) is
weer van harte welkom in de soos. Daar behandelen we een thema wat jullie zal aanspreken
in onze eigen dienst. Dus allemaal weer van harte welkom!
Hartelijke groet, De tienerdienstleiding
Gespreks- en studiegroep Doorns Catechismus:
Op donderdag 15 november start de gespreks- en studiegroep Doorns Catechismus. Wie interesse heeft om mee te doen is van harte welkom.
Dertien dominees van Op Goed Gerucht, een platform voor moderne theologie binnen de
Protestantse Kerk in Nederland, behandelen in totaal 52 vragen bij de apostolische
geloofsbelijdenis…. Bestaat God? Komt ook het lijden van God? Heeft God plezier in andere
religies dan het christendom? Waarom wordt Jezus de 'Christus' genoemd? Waarvoor dient de
kerk? Wat zijn engelen? Is de mens goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood? Etcetera.
Op elke vraag wordt een theologisch en een spiritueel antwoord gegeven. In deze gespreksgroep lezen we stukjes uit dit boekje, en praten we erover door. Wat hebben we zelf ooit geleerd? Wat is er nieuw aan deze vragen? Hoe zouden we zelf antwoord geven? Waar ben je
het wel, en waar ben je het niet mee eens?
Voor wie: voor alle gemeenteleden (max. 15 deelnemers).
Wanneer: Op 4 donderdagen om 20.00 uur.
Data: 15 november, 29 november, 13 december, 17 januari. Waar: in de Voorhof
Leiding: ds. Dick Steenks Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks
(steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) Het boek ‘Doornse Catechismus, oude vragen,
nieuwe antwoorden’(ISBN: 978904351746 1) dient u zelf aan te schaffen.
Contactmiddag:
Dinsdag 13 november wordt er weer een contactmiddag gehouden in De Voorhof. Aanvang:
14.30 uur. De heer van den Berg uit Hoevelaken komt en heeft een diapresentatie over "Huis
Doorn en haar bewoners". Wilt u met de auto opgehaald worden dan kunt u bellen naar: Mw.
N.v.d. Pol, tel.: 2864563 of naar Mw. C. Aarsen, tel.: 2862700.
Vrijwilligersavond. 13 november 2012 om 20.00 uur:
Ook dit jaar organiseert De Voorhof weer de jaarlijkse avond voor alle vrijwilligers. Onder
het genot van een hapje en een drankje in een gezellige sfeer met elkaar het afgelopen jaar
bespreken en het nieuwe jaar tegemoet treden. Deze avond is voor alle vrijwilligers van De
Voorhof, dus ook voor wijkteams en kerkenraadsleden. Wij zien er nog steeds elk jaar veel
te weinig. Komt allen de koffie is klaar om 19.30 uur.
22 november; Bibliodrama in de Voorhof:
Op 22 november organiseert de taakgroep Vorming en Toerusting opnieuw een Bibliodramaavond o.l.v. Corine de Kruijf. We willen ons gaan verdiepen in een Bijbelverhaal rondom
wanhoop en hoop en dit verhaal ook gaan uitspelen door middel van bibliodramaspel. Vanaf
19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur beginnen we. De avond duurt tot 22.00 uur. U
bent van harte welkom! Om mee te doen aan deze avond, is het belangrijk u op te geven, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven via e-mail of
telefonisch bij Corine de Kruijf. Voor meer informatie kunt u eveneens bij haar terecht. Email: info@kzieje.nl,Telefoon:(06) 183 40 158, uitgebreide informatie over de Bibliodramaavond op www.pkndevoorhof.nl

Duurzaam Woudenberg:
De Stichting Duurzaam Woudenberg houdt woensdagavond 14 november om 20.00 uur
in de Camp een informatieavond over het belang van zonnepanelen
Tijdens deze avond zal door Jan-Willen Zwang (deskundig op het gebied van zonnepanelen
en duurzame energie) gesproken worden over alle zin en onzin rondom zonnepanelen. Ook
zijn er twee installatiebedrijven uit Woudenberg aanwezig, zodat alle vragen op dit gebied
aan de orde kunnen komen. De Rabo-bank zal in een korte presentatie over de mogelijke
krediet-faciliteiten spreken die zij kan aanbieden bij aanschaf van zonnepanelen.
Veel woningen zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Die van u ook? Kom 14
november en u komt het te weten! Meldt u aan via www.duurzaamwoudenberg.nl.
Agenda:
Woensdag

14 november 18.00 uur

O.P.A. (oud papier) J.F. Kennedylaan e.o.

Uitnodiging V&T Sint Maarten U kunt nog aansluiten!
Zondag 11 november nodigt de werkgroep “Vorming en Toerusting”
u uit voor een gezellig samenzijn met lunch, die in het teken staat van
het feest van St.Maarten. Dit feest is het eerste feest in teken van het
licht (denk aan de lampionnen), maar ook: elkaar zien en met elkaar
delen. Plaats en tijd: koffiedrinken na de kerkdienst in zowel de Voorhof als de St.Catharinakerk, daarna lunch in de St.Catharinakerk,
Aanvang lunch: Vandaag 11 november 2012, ongeveer 12.15 uur
Dankdag 2012
Afgelopen woensdag hebben we Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Elk jaar kiest de
taakgroep Diaconaat een doel in binnen- of buitenland. Dit jaar is de collecteopbrengst voor
een project in Roemenië. Meer informatie staat in de Schakel of kunt u lezen via de website: boerenopgodsakker.nl
De collecte van Dankdag zal gebruikt worden voor brandhout voor de mensen in het
dorp, die het echt zelf niet kunnen bekostigen, en als het kan ook voor wat kerstpakketten.
Naast een flink geldbedrag hoopten we ook iets anders mee te kunnen geven naar Fantanele, namelijk knutselmateriaal. Dit kan dan naar de kleuterschool en de basisschool en ook
zal het gebruikt worden met het kinderprogramma in de zomer.
U heeft al wat kleur bijeengebracht voor deze kinderen in Roemenië. Het ziet er vrolijk uit
in de hal van de Voorhof! Zondag 11 november kunt u ook nog papier, potloden, scharen,
lijm en andere knutselspullen op de tafel in de hal van de Voorhof leggen of in de dozen
doen. De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage voor dit dankdagproject. Mocht u nog
geld willen overmaken voor dit project, dan kan dat op rekeningnummer 0382 4662 68
t.n.v. de diaconie van de Voorhof o.v.v. Dankdag 2012

Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

www.pkndevoorhof.nl

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

