
 
 
 
 
 

 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar   Mw. v Asselt-Dame,  de Omloop 20 
en naar Mw. W. de Greef-v Barneveld, Kersentuin 5. Het zou fijn zijn als een gemeen-
telid de bloemen wil wegbrengen.   
U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte:   1e 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, zodat men goed en voldoende kan eten. Er worden op kleine 
schaal irrigatie-en drinkwatersystemen 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 verkocht wordt. Steun Sartawi! 
2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt 
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, ligt in het UMC Utrecht, Heidelberg-
laan 100, 3584 CX, Utrecht. 
- Dennis Klein Wolterink, De Koekel 25, 3931 DW, ligt in het AMC Amsterdam, Post-
bus 22660, 1100 DD Amsterdam. 
- Mevr van Asselt-Dame de Omloop 20 is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Dhr van Nieuw Amerongen (Kaneel 8) is nog opgenomen in het Meander Medisch 
Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
 
Huwelijk, Jolanda van den Brink en Ernst Jan de Kruijf, Stationsweg Oost 144, 
3931 EW, zijn op 13 april voor de wet getrouwd en willen Gods zegen over hun huwe-
lijk 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.  
 
Amnesty Werkgroep Woudenberg: Op 10 juni werd de Cubaanse Ciro Alexis Ca-
sanova Pérez na bijna een jaar gevangenis onvoorwaardelijk vrijgelaten. Zijn 
“misdaad”: vreedzaam protesteren! Militaire politie in Brazilië: schietgraag en onbe-
straft! Buitengerechtelijke executies gepleegd door politieagenten zijn in Brazilië aan 
de orde van de dag. In de zogenoemde ‘war on drugs’ gebruikt de militaire politie on-
nodig en buitensporig veel geweld, als gevolg waarvan duizenden mensen de afgelopen 
tien jaar werden gedood. Teken de petitielijst in de hal! Op zaterdag 12 december orga-
niseren wij weer een Schrijfmarathon in het Cultuurhuis in Woudenberg van 11.00-
15.00 uur. Reserveert u vast wat tijd in uw agenda! 
Voor meer informatie en acties, zie de website: www.amnesty.nl 

10.00 uur      
Predikant           : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst              : Johan Thiescheffer 
Diaken               : Gerda van den Brink 
Organist     : Piet de Vries 
Lector               : Alice Bossema 
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst  : Mirjan Schep en Jolanda Radstaake  
Zingen     :Psalm 119:16,17 
Gloria      : Lied 871:1,2,3,4 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Deuteronomium 15:1-11 
      : Psalm 72:1,4 
2e Schriftlezing    : Marcus 10:17-31 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Lied: 320:1,2,3,4 
      : Lied 426 
      : 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! 

 
17.00 uur School-kerkdienst, onderbouw 
Predikant           : ds.  Dick Steenks 
Ouderling van dienst              : Gerda Holl 
Diaken               : Meino Huisman 
Organist     : Seline Loef-Haalboom 
Koster                : Anton Veldhuizen 
 
Er is een liturgie 
 
 
19.00 uur    Zangdienst  onder leiding van Anneke Methorst 
Ouderling van dienst              : Alice Bossema 
Diaken               : Cor van Langeveld 
Organist     : Piet de Vries 
Koster                : Johan Stoffer 
Thema “Verwondering” rondom Psalm 8. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een 
kopje koffie of thee.  
 
 
Kerkdiensten komende week: 
Zondag 18 oktober 2015 Oecumenische avondmaalsviering mmv cantorij 
10.00 uur   ds. Dick Steenks en Marja van der Horst 
Collecte: 1e collecte : Avondmaals collecte voor  de ZWO 
                2e collecte : Plaatselijke diaconale doelen 
 
15.30 uur ds Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal Groenewoude 
 
18.30 uur       Geen Dienst 
 

         Negentiende zondag na  Trinitatis 
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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.  
 
Koffieschenken in een nieuw jasje: Nu de hal in De Voorhof zo mooi is geworden zal het 
koffieschenken ook worden verbeterd. Zo zullen vanaf vandaag enkele kopjes en schoteltjes 
al klaarstaan op de tafels in de hal waaraan u kunt gaan zitten. Dus ook bij de lange bank aan 
het raam.  De koffie zal dan worden ingeschonken terwijl u al op de stoel of bank zit. Zo ho-
pen we dat er een kortere rij zal ontstaan bij het koffie-uitgiftepunt en er minder lang zal moe-
ten worden gewacht op het kopje koffie. Taakgroep Diaconaat. 

Contactmiddag: Dinsdagmiddag 13 oktober  wordt er  in De Voorhof weer een contact-
middag 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. 
 
Verjaardagfonds: Beste mensen, om het verjaardagfonds goed te laten lopen zijn wij per 
ingang van 1 jan naarstig opzoek naar een aantal mensen die de kaarten weg willen brengen 
en later de zakjes weer ophalen. Het betreft ongeveer 15 a 25 adressen per halfjaar. Wie komt 
ons helpen, voor meer informatie of opgeven Hans En Trudi Stoffer tel 0332861852 of mail 
hntstoffer@kpnplanet.nl  

Gespreks- en studiegroep christelijk geloven: Op maandag 26 oktober  star t de belijde-
nisgespreksgroep, anders gezegd: een gespreks- en studiegroep over "christelijk geloven van-
daag" onder leiding van ds. Dick Steenks. Als je nog niet gedoopt bent en/of geen belijdenis 
hebt gedaan kun je in deze groep ontdekken of het wat voor jou is om je te laten dopen of om 
belijdenis te gaan doen. Maar ook als je al belijdenis gedaan hebt, maar je graag nog eens op 
‘herhaling’ gaat om over je christelijke geloof te praten wees dan van harte welkom. Deze 
gespreksgroep staat open voor iedereen die over het geloof wil leren en er met anderen over 
wil praten. De groep start op 26 oktober om 20.00 uur in De Voorhof. Graag even van tevoren 
opgeven bij ds. Dick Steenks.  
 
De geboetseerde handen liggen klaar! De tijdens de Star tdag geboetseerde handen zijn 
gebakken en geglazuurd. Ze liggen, samen met de zeepjes, klaar in de Soos! En kunnen na de 
dienst daar opgehaald worden. Els van der Burgh. 

Bericht namens V#T van de Protestantse Gemeente te Doorn: Wegens extr a vergaderin-
gen van de Eerste Kamer is dr. Paul Schnabel op maandagavond 12 oktober a.s. verhinderd 
om in de Maartenskerk te komen spreken. De lezing over de participatiesamenleving  is daar-
mee voorlopig uitgesteld. 
 
Beheer van De Voorhof:  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 
overgangsjaar, waarbij Gera en Alice zich bereid hebben verklaard om de vrijwilligerspool te 
coördineren. U begrijpt natuurlijk al dat we het bovenstaande niet alleen ter informatie heb-
ben opgeschreven, maar ook omdat we de vrijwilligerspool gevuld willen hebben. 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; gahtenwol-
de@hetnet.nl;  tfr@yuniko.nl   (tel. 0625080906).  Zie ook de website pkndevoorhof.nl. 

Rommelmarkt:  Zaterdag 7 november. 
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;  Waxinelicht 
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 nie-
mand thuis, zet het dan onder de carport!) Alvast hartelijk dank! 
Voorverkoop loten start dus houdt uw portemonnee in de aanslag! 
Een vast onderdeel van de rommelmarkt is de verloting. In de periode van 19 oktober tot 31 
oktober a.s. worden alle leden van De Voorhof benaderd om loten te kopen. Er zijn mooie 
prijzen te winnen! De Hoofdprijs is een reischeque ter waarde van € 250,- De loten kosten € 
0,50 per stuk en voor € 2,50 krijgt u er zes. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en vele 
goede doelen dus wij r aden u aan om veel loten te kopen! Bij voorbaat dank aan alle oude en 
nieuwe vrijwilligers die ook dit jaar weer mee willen werken! Met hartelijke groet, Ingrid Bij-
ker-van der Pol, Petra van Driel-van Kesteren. 
 
VLUCHTELINGENOPVANG: U hebt nog een update tegoed over  de opvang van de jon-
ge vrouw uit Eritrea. Even een terugblik: 4 weken geleden heeft Dick Steenks in de dienst op de 
startzondag een oproep gedaan voor opvang van een vluchteling die tussen 2 asielaanvragen 
geen plaats heeft in de reguliere opvang. Na de dienst zijn er 3 aanmeldingen gekomen en de 
vrouw is in de week erna bij één van deze adressen ondergebracht. Inmiddels is voorzien in 
kleding en een netwerk van personen die helpen, zoals met begeleiding naar instanties. Blijft 
nog het geld voor het levensonderhoud. Doordat zij geen officiële status heeft komt zij niet in 
aanmerking voor leefgeld. Nu worden deze kosten gedragen door het gemeentelid waar zij 
woont. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alles op 1 schouder terecht komt. Inmiddels is wel een 
aanvraag ingediend voor leefgeld bij het Interkerkelijk Hulpverleningsfonds van de kerken in 
Woudenberg en de gemeente Woudenberg. Deze aanvraag moet nog behandeld worden. ZWO 
gaat een noodfonds opzetten voor vluchtelingenopvang. We gaan met de kerken in Woudenberg 
in gesprek om dit noodfonds gezamenlijk te vullen. Uit dit noodfonds kunnen acute en / of 
schrijnende problemen opgelost worden die niet door de overheidsinstanties of door het COA 
kunnen worden opgelost. Gezien de huidige ontwikkelingen is het reëel te verwachten dat wij 
ook in Woudenberg met opvang te maken krijgen. Daar moeten we klaar voor zijn. Binnen De 
Voorhof worden de gelden beheert door de Diaconie en ZWO samen. Uit het vluchtelingen 
noodfonds gaan we het leefgeld bekostigen voor de jonge vrouw uit Eritrea, tot er geld beschik-
baar is via het Interkerkelijk Hulpverleningsfonds. Maar het noodfonds moet wel eerst gevuld 
worden. Wij vragen u daarvoor om een bijdrage. U kunt deze overmaken op rekeningnummer 
NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie PG De Voorhof onder vermelding van 
‘vluchtelingen noodfonds’. Of u kunt vandaag een bijdrage storten in de MELKBUS.  
Deze staat vandaag in de hal.  Met dank, 
Johan Jansen Voorzitter ZWO  Cor van Langeveld     Voorzitter Diaconie 
 
Cursus en vakantie ds. Dick Steenks: Op dinsdag 13 oktober  is ds. Steenks afwezig vanwe-
ge een studiedag. Hij heeft herfstvakantie van 19 t/m 25 oktober.  

 
 
 


