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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. Hennipman– van Zalingen, Dorpstraat 

32c en naar Dhr. Kielder, Kersentuin 1.  Het zou fijn zijn als een gemeentelid de 

bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de 

koster. 

Collecte:    
1e Collecte: Najaarszendingsweek - Opleiding Theologie Zambia. Van kerken 

die leeglopen, is in Afrika geen sprake. Het aantal actieve christenen groeit met 

de dag, maar goed opgeleide predikanten zijn schaars. Hermen en Johanneke 

Kroesbergen, uitgezonden namens Kerk in Actie, geven les  op de theologische 

universiteit van de Reformed Church of Zambia. De tachtig studenten komen uit 

zeven landen in Zuidoost-Afrika. “We stimuleren hen te geloven op hun eigen, 

Afrikaanse manier.” 
2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-

dienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.  
KND-collecte: Voor  de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
-- Mevr. Lamberink-Winters is verhuisd naar  verpleeghuis Huize Nieuwoord 

Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg 
- Mevr. van Kampen is opgenomen in het Militair revalidatie centrum Aarden-

burg. Molenweg 3, 3941 PW Doorn. 
 
Overlijden: 
 Op vrijdag 24 oktober is op de leeftijd van 68 jaar Eltjo Kapenga overleden. 

Hij woonde op de Vondellaan 14. Op vrijdag 31 oktober was de herdenkings-

dienst waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats van Woudenberg . 
 
Huwelijksjubileum:  
-Wout en Rietje van Nieuw-Amerongen (De Kaneel 8) mochten op 30 oktober jl 

vieren dat ze vijftig jaar waren getrouwd. 
-Op 23 oktober waren dhr. D.J. Rietkerk en mw. A. Rietkerk-Blom, Paulus Pot-

terlaan 14, 3931 TE, 50 jaar getrouwd.  
 

 
 
10.00 uur          
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst             : Bert Boels 
Diaken              : Tineke van Langeveld 
Organist              : Ton van Dienst 
Lector    : Piet Blonk 
Koster              : Ad Kleinveld 
     : Psalm 126:1,2 
Gebed voor de nood van de wereld responsie: 367b 
      : Lied 804 
1e schriftlezing   : Genesis 21:1-21 
     : Lied 164 * 
2e schriftlezing   : Matteus 25:1-13 
Acclamatie     : Lied 339a 
     : Lied 605 * 
Gedachtenis    : Lied 913:1,2 
     : Lied 984:1,4,5,6 
(liederen met een * worden voor de dienst geoefend)  

 
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: 
Woensdag 5 november  
19.30 uur: ds. Dick Steenks Dankdag 
     m.m.v. de cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk 
 
Zondag  9 november 2014  
10.00 uur: kandidaat W. Roskam 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten t.b.v. de ouderen mid-

dagen.  
 
 
18.30 uur:  ds. Dick Steenks Leerdienst  Kunst-zin-nig 
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Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op maandag 3 november wil ik samen met u kijken naar de teksten van zondag 16 november: 

Ezechiël 34:11-17 en Matteus 25:31-46. We kijken samen naar wat er nu precies in de teksten 

staat en zoeken naar de betekenis. De vertalingen liggen klaar in de hal van De Voorhof.  

 

Leerdienst 9 november 18.30 uur: 
In de leerdienst van 9 november ’s avonds zal het gaat over Bijbel en kunst in het kader van 

ons jaarthema ‘kunst-zin-nig’. Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de 

Bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de Bijbel ge-

ïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog 

blijft de Bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en 

rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. We zullen enkele voorbeelden 

van Bijbel en kunst gaan bekijken en beluisteren. Iedereen van harte welkom in deze avond-

dienst.  
 

Lezing ds. Margriet van der Kooi ‘Verdriet is een Werkwoord’: 
Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat je 

kinderloos of single bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch 

krijgen we er allemaal mee te maken. 
Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je moet afleggen, maar verdriet lijkt vaak 

meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat je in hetzelfde kringetje ronddraait, 

maar als je goed kijkt, verandert het perspectief toch. Rouwen is een persoonlijk antwoord op 

leed. Niemand kan je voorschrijven hoe het moet, maar er zijn wel een paar dingen die kun-

nen helpen. 
Margriet van der Kooi schreef er een boek over. Zij houdt zich daarbij vast aan de Grote Ver-

halen uit de christelijke traditie die al eeuwenlang richting wijzen. Ze geven geen antwoord 

op alle vragen over kwaad en lijden, maar bevatten wel genoeg antwoord om het met deze 

vragen uit te houden. 
 Voor wie: Alle belangstellenden 
Datum:  10 november 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats:   De Koningshof 
  Kerkplein 1 te Doorn 
 
Contactmiddag: 
Ambachtelijk bonbons maken is het onderwerp op de contactmiddag van dinsdag 11 novem-

ber. 
We kunnen bonbons proeven en er is ook gelegenheid chocola te kopen. 
De heer en mevrouw Keppel uit Utrecht laten ons dit alles zien en proeven. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mw. Aarsen, tel. 

2862700 
Hartelijk welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Bouwcommissie: 
Na de dienst is De Voorhof bouwcommissie in de hal aanwezig om de verbouwplannen toe 

te lichten. 
 
O.P.A. ( oud papier actie) 
Met het ophalen van oud papier wordt jaarlijks een bedrag van ca € 10.000,- voor de kerk 

ingezameld. Hiervoor is de oudpapierploeg van De Voorhof, ter versterking van het team, 

op zoek naar enkele vrijwilligers die ca 3 keer per jaar willen helpen met het oud papier 

ophalen( ca 3 uur per keer, op woensdagavonden). U kunt zich hiervoor melden bij Kees 

van Wolfswinkel tel.nr 0653-950899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


