
 
 
 
 
 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. M. Kapenga-van Voorst, Vondellaan 14 en 
naar .Mw. Bakhuizen-v d Berg, Kouweland 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: Protestantse kerk hervormingsdag: Sola gratia, sola scriptura, sola fide. 
Wie weet nog wat deze woorden betekenen? Alleen door genade, alleen door de 
Schrift, alleen door geloof. Deze woorden stonden centraal in het leven en werk van de 
reformator Maarten Luther en zijn van grote betekenis geweest voor de kerk. Op deze 
zondag, de zondag voor Hervormingsdag, herinneren we ons dankbaar de Reformatie. 
De collecte van vandaag is onder andere bestemd voor het werk van de generale synode 
en het bovenplaatselijke werk van onze kerk.  
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. 
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. 
 
Hof van Heden dienst 18.30 uur: 
De Hof van Heden dienst van vanavond heeft als thema: ‘De kerk draait doorrr!  
Thema-uitzending over vluchtelingen.’ Aan de gesprekstafel zit ds. Harmke Heuver uit 
Barneveld als presentator. Tafelgasten zijn de jongeren van ‘Meet and Eat’ en Mebrhati 
en Filimon vluchtelingen uit Eritrea. 
Muzikale medewerking: Piet de Vries. Iedereen van harte welkom!! 
 
Koffie drinken:  
We hebben geprobeerd om het koffie schenken anders aan te pakken in de hoop dat dit 
vlotter zou kunnen gaan. Helaas is dat niet gelukt, waardoor u vanaf vandaag weer op 
de oude vertrouwde wijze uw kopje koffie in de hal mag gaan drinken. Ook de rij bij 
het koffiepunt heeft uiteindelijk een sociale functie en dat willen we graag zo houden. 
Taakgroep Diaconaat, Cor van Langeveld. 

 
10.00 uur      
Predikant           : proponent M. Geluk ut Nieuwegein  
Ouderling van dienst              : Gerrit Jan Busser 
Diaken               : Janny Kaljee 
Organist     : Piet de Vries 
Lector               : Sierd Smit 
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst  : Mirjan Schep, Hilde de Ronde 
Zingen     : Psalm 119: 1 en 2  
      : Psalm 119: 3 
       : Lied 299E  
Schriftlezing     : Exodus 3, 1-15 
      : Psalm 99: 4, 5 en 6  
Schriftlezing     : Lukas 20, 27-40 
      :  Lied 840 
      : Lied 767: 1, 4, 5, 6 en 7  
      : Lied 425  
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    Hof van Hedendienst 
Predikant           :  ds. H. Heuver uit Barneveld 
Ouderling van dienst              : Annelies Buurmans 
Diaken               : Tineke van Langeveld 
Organist     : Piet de Vries                 
Koster               : Jan de Lange     
 
Liturgie via powerpoint 
 
  
 
Kerkdiensten komende week: 
Zondag 1 november 2015  
10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek   
Collecte:  Kerk in Actie , zending, Beurzen voor theologie studenten in Thailand.  
Hendrie van Maanen werkt namens Kerk in Actie als docent aan het Mc Gilvary institute of 
Theology in Thailand, en zijn vrouw Adriane de Fijter houdt zich bezig met de problemen van 
internationale migratie, wat belangrijk is met grote aantallen vluchtelingen uit o.a. buurland 
Myanmar. Naast de steun voor het werk van Hendrie stelt Kerk in Actie ook beurzen beschik-
baar voor studenten vanuit Thailand, Myanmar, Laos, Cambodja, Nepal en Zuidelijk China 
om te studeren in Engeland of Amerika. Kerk in Actie hoopt in 2015 vijf studenten deze kans 
te geven. Daarvoor is per student 2625 euro nodig. 
 
 18.30 uur  Geen Dienst    

         Eénentwintigste 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.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden:  
Vandaag drinken we koffie en lunchen we samen in de soos. 
Hartelijk welkom !    Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 

Gespreks- en studiegroep christelijk geloven:  
Op maandag 26 oktober start de belijdenisgespreksgroep, anders gezegd: een gespreks- en 
studiegroep over "christelijk geloven vandaag" 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 pra-
ten 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.  
 
Bijbelstudie Johannesevangelie:  
Op een vijftal dinsdagochtenden gaan we uit de Bijbel de eerste hoofdstukken van het evan-
gelie van Johannes lezen. De bedoeling is om samen te lezen en samen op zoek te gaan naar 
de betekenis. Ds. Steenks zal achtergrondinformatie geven. De ochtenden staan openen voor 
iedereen: 27 oktober, 17 november, 15 december, 12 januari, 9 februari. Van 10.30 tot 12.00 
uur in De Voorhof. 
 
Moeilijke tekst: 
Op dinsdag 27 oktober willen Pieter Koekkoek met u nadenken over een moeilijke tekst in de 
bijbel. Deze keer over het verhaal van Abraham die Isaak moet offeren (Genesis 22). Wat kan 
dit verhaal betekenen en waarom staat het in de bijbel? 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 
 
Het filosofisch Café:  
Ja, ik wil… Zo klinkt het uit de mond van bruid en bruidegom. Vroeger hoorde je als kind: Je 
hebt niets te willen! Tussen die beide uitersten ligt het verhaal dat dr. Sarot wil houden op 29 
okt. in het Filosofisch Café in de Soos van De Voorhof.  
Wat wil ik, en waarom wil ik dat? Wie daar over mee wil denken, is van harte welkom! Aan-
vang 20.00 uur, entree 5 euro. Met een drankje en een hapje willen we de avond besluiten. 
 
“Rondom 30”, ontmoetingsavond voor Dertigers: 
Een ontmoeting met leeftijdsgenoten. Een ontmoeting rond bronnen van geloven en rond za-
ken die nu een grote rol spelen in je leven. Een inspirerende avond als moment van bezinning, 
gesprek en verdieping. Lijkt het je leuk om met andere dertigers in gesprek te gaan, meld je 
dan aan voor Rondom30.         Wanneer: Dinsdag 3 november 2015 om 20.00u    
Waar:  In De Voorhof        Leiding: Ds. Dick Steenks Opgave: Vóór 30 oktober 2015 
Inlichtingen:  steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73 
  
Collectedoel Dankdag d.d. 4 november:  
De collecte is dan bestemd voor Zorgboerderij het Paradijs in Barneveld .  Het Paradijs is een 
veelzijdig agrarisch bedrijf  waar met name mensen van alle leeftijden een fijne plek vin-
den  als men zoekt naar  dagopvang of dagbesteding. De collecte is bestemd voor aanschaf 
van gereedschap. 
 

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. 
Oliebollen:  Rommelmarkt zaterdag 7 november . 
Oliebollen bestellen? Hennipman bellen 2862173. 
 
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) 
 
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 opha-
len. Het betreft ongeveer 15 a 25 adressen per halfjaar. Wie komt ons helpen, voor meer infor-
matie of opgeven Hans En Trudi Stoffer tel 0332861852 of mail hntstoffer@kpnplanet.nl 
 
 
 
 
 


