
 

 

 

 

 

 

Liturgische bloemschikking: 
Thema: Verbonden met het volk van Israël. Centraal staat de ‘Menorah’ met zeven bran-
dende kaarsen (zevenarmige kandelaar). licht van God, zevendagen van de week en re-
genboog. Bloemen, wit (nieuw leven)  en blauw, (kleur van de hemel), symboliseren ‘het 
Woord van God verweeft hemel en aarde met elkaar’. Druif : Zegen: het is één van de 
gezegende vruchten van het beloofde land. Wijnstok en druif: wordt het beeld van de 
Heer. Etrog: citrusvrucht, onderdeel van de loelav. Granaatappel: als verwijzing naar één 
van de zeven zegeningen van het beloofde land. 
 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. en Mw. Stuivenberg, v. Hogendorplaan 21  en 
naar Dhr. Kleinveld, Vermeerlaan 24  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: Voor  het werk van Kerk en Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en 
Israël steunt o.a. OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van 
christelijke en joodse kerkgenootschappen en instellingen, komen in OJEC bijeen om van 
elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. Naast de steun aan 
OJEC, organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan 
en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim.. 
2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder  ook de bijkomende kosten vallen 
die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 

Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr van Asselt-Dame verblijft in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3818 
TZ  Amersfoort. 
- Dhr van Nieuw Amerongen (De Kaneel 8) verblijft in het Meander Medisch Centrum, 
Maatweg 3, 3818 TZ  Amersfoort. 
- Mevr W. de Greef-van Barneveld, Kersentuin 5 is weer thuis uit het ziekenhuis 

- Dhr. A. Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, ligt in het UMC Utrecht, Heidelberglaan 
100, 3584 CX, Utrecht. 
Huwelijk: Jolanda van den Br ink en Ernst Jan de Kruijf, Stationsweg Oost 144, 
3931 EW, zijn op 13 april voor de wet getrouwd en willen Gods zegen over hun huwelijk 
vragen op vrijdag 16 oktober 2015. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun 
huwelijk, die plaats vindt in Mariënhof Amersfoort, zal worden geleid door ds. Dick 
Steenks.  
Geboren: Op 20 september  2015 is Vienna Ceylin geboren, dochter tje van George 
en Lotte van Leersum, Meidoorn 4, 3931 ZM Woudenberg. 

 
10.00 uur     Israëlzondag. 
Predikant           : ds.  Dick Steenks 

Ouderling van dienst              : Leny de Koeijer 
Diaken               : Cor van Langeveld 

Organist     : Sander Booij 
Lector                : Jan Bessembinders 

Koster                : Cor Stuivenberg 

Leiding Kindernevendienst  : Hilde de Ronde en August Wijnberg  
Zingen     : Psalm 122 : 1 en 3 

      : Lied 531 : 1 en 3 (lied van de week Julianaschool) 
      : Psalm 8-b 

Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even uit elkaar  
Schriftlezingen    : Psalm 8 en Marcus 10 : 13 t/m 16  

      : Lied 782 

      : Lied 925 (4x - 1e keer allen, 2e keer mannen,  
        3e keer vrouwen, 4e keer allen) 
      : Gedachtenislied: Lied 512 : 1, 5, 6 en 7 

      : Lied 903 : 1, 4 en 6 

 

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 11 oktober 2015  

10.00 uur   ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Kerk in Actie ,Kaasmaken in Bolivia. De armoede is groot onder de boeren op de 
Boliviaanse Hoogvlakte. Sartawi richt zich op het verbeteren van de landbouwproductie, zo-
dat men goed en voldoende kan eten. Er worden op kleine schaal irrigatie-en drinkwatersys-
temen aangelegd en er wordt aan de bodemkwaliteit gewerkt. De melkproductie van vee zal 
worden verhoogd. Met deze melk maken de boerenfamilies yoghurt en kaas die lokaal ver-
kocht wordt. Steun Sartawi! 
 

17.00 uur  ds. Dick Steenks  School-kerkdienst,  onderbouw 

 

19.00 uur       Anneke Methorst Zangdienst 
 

         Achttiende zondag na  Trinitatis 
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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: 
Tijdens deze dienst is een "blik"sem-afleider niet gewenst,  eerst de "blik" nu gericht op de 
komende preek,  maar daarna............? Daarna de komende zondagen in oktober graag vis en/
of vleesprodukten in blik op verzoek van de voedselbank.  
De 'blik"vanger (krat) in de hal staat er weer klaar voor. Al vast hartelijk dank.  
 

JOP Basics: 
JOP Basics (basiscatechese) voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool gaat weer 
starten. Vanaf dinsdagmiddag 6 oktober a.s. elke 1e dinsdag van de maand om 15.45 uur en 
vanaf 18 oktober elke 3e zondag van de maand tijdens de kerkdienst (aanvang 10.00 uur). Op 
dinsdag onder leiding van ds. Dick en Corinne Steenks en op zondag onder leiding van de 
kindernevendienstleiding. Voor een overzicht van alle data, zie onze website. 
 

Bijbellezen vanuit de grondtekst: 
Op dinsdag 6 oktober lezen we de teksten voor de dienst van 11 oktober vanuit de grondtekst. 
Samen zoeken we naar wat er staat en wat de betekenis kan zijn.  
Aanvang 20.00 uur in De Voorhof. De vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof. 
  

Creatieve ochtend: 
Op woensdag 7 oktober is er weer een creatieve ochtend. U kunt op allerlei gebied deze och-
tend zelf samenstellen door o.a. te haken, te breien, te quilten of te sjoelen. Verder is er de 
mogelijkheid om een krant of tijdschrift te lezen en een geanimeerd gesprek te voeren. Dit 
alles onder het genot van een kopje koffie of thee, dat vanaf 10.00 uur voor u klaar staat.  U 
bent van harte welkom. 
Sarianne van Oosterum, tel: 033-2864483 

 

Zangdienst 11 oktober 2015 

Op zondagavond 11 oktober om 19.00 uur zal er weer een zangdienst worden gehouden door 
en voor gemeenteleden en belangstellenden, die graag zingen. 
U herinnert zich ongetwijfeld de mooie avond van 14 juni rondom Psalm 42. Dit keer is het 
thema “Verwondering” rondom Psalm 8. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een 
kopje koffie of thee. Let op!  I.v.m. de schoolkerkdienst, die ’s middags wordt gehouden, is 
de aanvangstijd van de avonddienst 19.00 uur en niet zoals gewoonlijk om 18.30 uur. 

Vrijwilligers gezocht: 
Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die het tuinonderhoud rond De Voor-
hof willen uitvoeren. Heeft u interesse,  neem dan contact op met Rob van den Brink,  Mobiel 
0622011558 of E-mail: hydrauliek@planet.nl 
 

Heeft de participatiesamenleving de toekomst? 

Lezing in het kader van Kruispunten en dilemma’s 

Georganiseerd door de kerngroep V#T van de Protestantse Gemeente te Doorn 

Datum: maandag 12 oktober 2015  Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Maartenskerk, Kerkplein 1 Doorn  Entree: € 8,00 

Meer informatie: www.protestantsegemeentedoorn.nl 
 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 13 oktober wordt er in De Voorhof weer een contactmiddag gehouden. 
Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: (liturgisch) bloemschikken. 
Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u contact opnemen met Mevr. C. Aarsen (tel. 
2862700) of met Mevr. A Veldhuizen (tel. 2861861) 
Bij geen gehoor kunt u mij bellen. (tel. 2862902): Ineke van den Arend. 
 
 

Rommelmarkt:  Creatafel  
Zoals iedereen wellicht weet is de jaarlijkse rommelmarkt van De Voorhof op zaterdag 7 no-
vember. Wij zijn inmiddels al weer gestart met het bedenken van leuke ideeën voor de creatafel. 
We zijn echter op zoek naar materiaal. Dus heeft u: Decoratiemateriaal,  Zijdebloemen;  Waxi-
nelicht houders; Kaarsen;  Leuke potjes / vazen;  Et cetera. 
Of heeft u natuurlijke materialen zoals: Kalebassen;  (gedroogde) Hortensia’s;  Dennenappels; 
Kastanjes,  Et cetera. 
Breng deze dan naar De Maat 8b (Is er niemand thuis, zet het dan op het terras!) of naar 't Schilt 
8 (Is er niemand thuis, zet het dan onder de carport!) 
Alvast hartelijk dank! 
 

Beheer van De Voorhof: 
Nu het kerkgebouw met de geslaagde renovatie van hal en entree er weer up-to-date uitziet, we 
binnenkort aan de slag gaan met aanpassing van beeld en geluid staat de volgende vernieuwing 
er alweer aan te komen: het beheer! We zijn van plan om vanaf 1 januari a.s. het beheer (dus het 
werk wat Gera nu doet) gedeeltelijk door vrijwilligers te laten uitvoeren. Het uiteindelijke doel 
– ook om de exploitatiebegroting van De Voorhof te ontlasten – is om dit geheel door vrijwil-
ligers te laten uitvoeren. Natuurlijk wel met behoud van de kwaliteit! Het jaar 2016 is een over-
gangsjaar, waarbij Gera en Alice zich bereid hebben verklaard om de vrijwilligerspool te coör-
dineren. Bij de beoogde opzet hebben we ons laten adviseren door de Protestantse Gemeente de 
Achthoek in Scherpenzeel, waar al 5 jaar met succes met vrijwilligers gewerkt wordt. U begrijpt 
natuurlijk al dat we het bovenstaande niet alleen ter informatie hebben opgeschreven, maar ook 
omdat we de vrijwilligerspool gevuld willen hebben. Mocht u interesse hebben – ook fiscaal 
zijn er zelfs voor vrijwilligers voordelen – hopen wij dat u zich bij één van ons wilt aanmelden. 
Wij zien uw aanmelding met enthousiasme tegemoet! De beheer commissie in spé, Gera de 
Lange, Alice Bossema, Gerald ten Wolde en Johan Thiescheffer, E-mail adressen: 
geradelange49@gmail.com; alice.bossema@hotmail.com; gahtenwolde@hetnet.nl;  
tfr@yuniko.nl   (tel. 0625080906) 

Samen-op-Zondagbijeenkomst : 
Hierbij nodigen wij u uit bij de opening van de eerste Samen-op-Zondag bijeenkomst op zon-
dag 11 oktober a.s. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden iedere tweede zondag van de 
maand in het Cultuurhuis van 14.30 tot 17.00 uur. De Coalitie Erbij Woudenberg (voorheen de 
Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid) kreeg uit diverse hoeken van de samenleving signalen dat 
het voor veel mensen moeilijk is om op zondag alleen te zijn. De winkels zijn dicht, er is niet 
veel te beleven om afleiding te vinden.  De Coalitie Erbij Woudenberg heeft een werkgroep 
ingesteld om hiermee aan de slag te gaan. Diverse omliggende gemeenten zijn bezocht om te 
zien wat daar bij soortgelijke projecten gebeurt. Hieruit vloeit bovengenoemde activiteit voort, 
wij hopen dat onze bezoekers een prettige invulling zullen vinden door deze bijeenkomsten te 
bezoeken maar ook willen wij stimuleren dat onze bezoekers nieuwe activiteiten met elkaar 
zullen ondernemen. 
Met vriendelijke groet namens Coalitie Erbij Woudenberg, 
 

 

 

 


