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Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. W. Jetten-Jansen, Willem de Zwijger-
laan 199 en naar Mw. Aalbers-Imminkhuizen, Henschoterlaan 34 . 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: Solidaridad, stichting die steun verleent aan organisaties in ontwik-
kelingslanden die de armoede op een structurele manier willen bestrijden.  
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook het tuinonderhoud 
valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde 
tuin behoort bij een uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Voor  de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. Dirk Stuivenberg, Van Hogendorplaan 21, 3931 HN ligt in het Meander 
Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
 
 
 
Overleden:  
Op 14 augustus 2015 is overleden: Adriana Willemina Janna (Ineke) Waals op 
de leeftijd van 66 jaar. De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben plaats 
gevonden op 20 augustus jl. 
  
 
 
 

 
 
10.00 uur     
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst              : Alice Bossema 
Diaken               : Cor van Langeveld 
Organist               : Berend van Surksum 
Lector     : Anja Veldman 
Koster                : Johan Stoffer 
Zingen     : Psalm 84:1,2  
      : Lied 281:1,2,5 
      : Lied 281:8,9,10 
1e Schriftlezing    :1 Koningen 16:29-17:6 
      : Lied: 803:4,5,6  
2e Schriftlezing:    : Marcus 8:14-21  
Acclamatie      : Lied 339a 
      : Lied 654:1,2,4,7 
Gedachtenis     : Lied 791: 1,2,3,4 
      : Lied: 418 
 
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 komende week: 

Zondag 30 augustus 2015   
10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal 
Collecte:  1e collecte : ZWO (avondmaalscollecte) 
                 2e collecte: C. v K. 
 
15.30 uur ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
 

 

              23 augustus 2015 

            Twaalfde zondag na  Trinitatis 
          



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

VOEDSELBANK:  
Sap, sap sap en nog eens sap. Dat staat op de lijst van de voedselbank en daar gaan we ons de 
maanden juli én augustus op concentreren. Twee maanden achter elkaar aangezien er, gezien 
de vakantieperiode, wellicht voor één maand wat weinig binnenkomt. En juist tijdens de va-
kantiemaanden  moeten er vele dorstige kelen worden gesmeerd. Sappen; van appelsap tot 
bietensap,  keuze dus in voldoende mate. Dus....., niet " zappen" op de computer of mobieltje 
maar sappen in het krat!   
Met dank.  
 
 
Nieuwe Ambtsdragers: 
Namens de Kerkenraad delen wij u mede dat de volgende gemeenteleden zich willen inzetten 
als ambtsdrager voor onze gemeente. Wij zijn dankbaar dat wij weer de juiste mensen hebben 
weten te vinden. Op zondag 6 september 2015 zullen onderstaande ambtsdragers worden be-
vestigd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente. 
- Anneke Bos, Mesdaglaan 14 te Woudenberg   Ouderling Pastoraat 
- Bettina van de Wetering, De Koekel 40 te Woudenberg Ouderling Pastoraat 
- Géliene Boshuizen, Albert Cuyplaan 13 te Woudenberg Jeugddiaken JOP 
- Gerda van ’t Foort, Ekris 11 te Woudenberg   Ouderling Eredienst VZ 
- Lammy Holl, Jacobshoeve-erf 3 te Woudenberg  Diaken Diaken 
- Johan Jansen, Wilgenlaan 14 te Woudenberg                            Werelddiaken  Vz.-ZWO 
Indien u gefundeerde bezwaren hebt tegen de bevestiging van en het functioneren van boven-
genoemde dan kunt u dit kenbaar maken aan de scriba/secretaris, Gerrit Jan Busser, scri-
baat@pkndevoorhof.nl of 033-2583746 
 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag,30 augustus,hopen we na de dienst koffie te drinken. We lunchen dan niet samen. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
 
Klassiek concert Projectkoor Laetare in Dorpskerk Woudenberg: 
Rondom het thema ‘Der Morgen und der Abend’ brengt Projectkoor Laetare op zaterdag 12 
september in de Dorpskerk in Woudenberg muziek van morgen- en avondliederen. Het pro-
gramma wordt afgewisseld met instrumentale intermezzo’s. 
Medewerking verlenen sopraan Rhodé van Leeuwen, Hadassa de Koning, viool en Leander 
van der Steen, piano en orgel. Uitgevoerd wordt onder meer Cantique de Jean Racine en Pa-
vane (Fauré), Drie liederen, opus 48 en deel 2 van de Mondscheinsonate (Beethoven), Lieder 
mit Worten (Mendelssohn/Stegmann), Nachtlied voor koor a cappella (Reger) en Laudate 
Dominum (W.A. Mozart). Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is om half acht open. 
Entree € 7,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. 
Meer informatie op kleinkoorlaetare.nl 

 
Startweekend 2015: 12 en 13 september ‘Goede Buren’ 
Op 12 en 13 september houden we ons startweekend met als thema: ‘Goede Buren’. We willen 
u en jou nu alvast informeren over wat we allemaal van plan zijn.  
 
Zaterdag 12 september 
Om 16.00 uur is de officiële opening van onze nieuwe entree door onze kersverse nieuwe voor-
zitter van de kerkraad uur met een hapje en een drankje. Het kerkgebouw is open voor alle be-
langstellenden voor een bezichtiging van 15.30 tot 16.30 uur. Rond 16.30 uur organiseren we 
een ‘klaar-voor-de-startzondag-run’. Hiermee willen we tegelijkertijd het jeugddiakonaal pro-
ject ‘Nacht zonder Dak’ openen.  
 
Zondag 13 september 
Om 9:00 uur maken de jongeren van Nacht zonder Dak een startontbijt klaar voor iedereen die 
in de kerk wil komen ontbijten. Om 10.00 uur begint de startzondagkerkdienst. Tijdens de 
dienst zal het lang verwachte personenboek worden gepresenteerd. 
Na de dienst begint om 11.30 uur een ongetwijfeld spectaculaire touwtrekwedstrijd tussen de 
wijken 1 t/m 6. Na de touwtrekwedstrijd starten er diverse workshops. Opgave hiervoor kan op 
de startzondag zelf. Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch. We willen u allen vragen om 
daarvoor iets mee te nemen.  
 
Voor het ontbijt en lunch op de startzondag komen intekenlijsten in de kerk te liggen op 
zondag 23 en 30 augustus en 6 september. Tevens kunt u hier aangeven of u wat wilt bij-
drage aan de lunch. 
 
Om 13.30 uur doen we een gezamenlijk spel en om 14.00 uur sluiten we de startzondag af met 
een liturgisch moment.  
 
Kortom, het wordt weer een prachtig startweekend voor jong en oud! 
 
De voorbereidingscommissie 
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