
 
 
 
 
 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Gruteke-Mellendijk, Schans 16 en naar Mw. 
Haagsma-Fekkes, de Henschoterhof 24 . Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-
men wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
 
Collecte:    
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  de kosten t.b.v. Dankdag. 
2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder  ook de kosten vallen die nodig 
zijn voor het drukken van de zondagsbrieven en regelmatig bij  bijzondere diensten de 
liturgieën.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
 - Mevr Ykma-Stelwagen (Kersentuin 50) verblijft in het Meander Medisch Centrum, 
Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Dhr van Nieuw Amerongen (Kaneel 8) is overgeplaatst naar de revalidatieafdeling 
van het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Dhr van Asselt (Dorpsstraat 32F) is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, ligt in het UMC Utrecht, Heidelberg-
laan 100, 3584 CX, Utrecht. 
 
 
VOEDSELBANK:  
'Boontje' komt deze maand om zijn "loontje". Gevraagd wordt namelijk koffie. Alle 
soorten  zijn welkom. Bonen, oplos koffie, gemalen koffie, enz. Dat smaakt naar méér! 
Dank u. 
 
De reformatie in Woudenberg:  
Op donderdag 12 november vertelt ds Pieter Koekkoek over de reformatieperiode in 
Woudenberg. Hoe ging het er kerkelijk aan toe in deze periode. Wie waren de predikan-
ten en wat geloofden de Woudenbergers? Aanvang 20.00 uur. 
   

10.00 uur      
Predikant           : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst              : Alice Bossema 
Diaken               : Jan Kromhout 
Organist     : Piet de Vries 
Lector               : Annelies Buurmans 
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst        : Corinne Steenks en August Wijnberg 
Zingen           : Psalm 119 : 1 en 3  
            : Psalm 119 : 4 
Tien Woorden         : Exodus 20 : 1 t/m 17 
            : Lied 836 : 1, 4 en 5 
            : 3x Lied 833 (Nederlands)  * 
            : Lied 322 *   
Kindernevendienstlied         : Wij gaan voor even uit elkaar 
 Schriftlezing          : Marcus 12 : 28 t/m 34 
            : Lied 316  
            : Lied 912   
            : Lied 218 : 1, 2, 4 en 5 
 
De met een * gemarkeerde liederen zijn geoefend door de zanggroep 
 
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   ds. Pieter  Koekkoek  Leerdienst in de H. Catharina kerk 
De avonddienst is een leerdienst met als thema: "Als de buren anders zijn" We zoeken naar de 
ontwikkeling in de bijbel hoe Israël omgaat met zijn andersgelovige buren.  
Let op: de dienst is in de H. Catharinakerk.  
Er is een liturgie. 
  
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
Zondag 15 november 2015  
10.00 uur  ds. Dick Steenks 
Collecte:  Kerk in Actie, Zonder verblijfsvergunning in nederland! 
Waar kun je in Nederland terecht zonder verblijfsvergunning? Bij de ‘Wereldhuizen’! We-
reldhuizen is een diaconaal initiatief dat mensen ondersteunt die geen verblijfspapieren heb-
ben; omdat hun aanvraag is afgewezen, zij slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of 
hoopten op een beter leven in Nederland. Bij Wereldhuizen ontvangen zij sociaal juridische 
ondersteuning, taalcursussen, fietslessen, medische zorg en trainingen voor het opzetten van 
een bedrijfje. Bovenal biedt Wereldhuizen een luisterend oor. 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst  

      Op twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar 
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Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 10 november is de volgende contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. 
De heer van Toor uit Voorthuizen zal ons prachtige natuurfoto’s laten zien. Als u met de auto 
opgehaald wil worden kunt u  bellen naar mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar Mevrouw 
A. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke van den Arend. 
 
Vrijwilligersavond: 
“Vrijwilligersavond op 10 november a.s. vanaf 19.30u in De Voorhof.  
Alle vrijwilligers zijn welkom!” 
 
Schoonmaak kerk: 
Beste mensen, Na de rommelmarkt kan de kerk wel weer een poetsbeurt gebruiken. 
Iedereen die hiermee wil helpen is van harte welkom op 11 nov. a.s. vanaf 9 uur.  
En natuurlijk drinken we gezellig koffie met wat lekkers erbij. 
Tot ziens op 11 nov.  De schoonmaakcommissie. 
 
Studiedag ds. Dick Steenks: 
Ds. Dick Steenks is dinsdag 10 november afwezig i.v.m. een studiedag in Amsterdam.  
 
Sint Maartenviering en lunch: 
De Sint Maarten-lunch staat gepland voor 15 november in de St. Catharinakerk vanaf 12.15 
uur. Vooraf is er in de St. Catharinakerk een bijzondere viering  “Sint Maarten en de Bede-
laar”.  Deze minimusical wordt uitgevoerd door kinderen en aangevuld met een aantal en-
thousiaste zangers en zangeressen. Het is een oecumenische woord en gebedsviering, die echt 
op kinderen is gericht. U bent van harte uitgenodigd om de viering mee te maken.Voor de 
lunch  kunt u zich opgeven in de hal of via de mail bij Angelique Martina-Spies 
a.martina@xs4all.nl of bij Alette van de Lagemaat . 
Het kinderkerstkoortje: 
Hallo jongens en meisjes,  De leiding van de kindernevendienst is op zoek naar kinderen voor 
het kinderkerstkoortje voor  de ochtenddienst van 25 december . Wij zijn op zoek naar 
kinderen van alle klassen van de basisschool, alle basisscholen. Ook vinden we het heel stoer 
als er kinderen zijn die in een duet of trio willen zingen. Wij willen de vier zondagen vóór 
kerst een kwartiertje oefenen ná de kerkdienst, dus rond 11:15 - 11:30 uur op 29 november en 
6, 13 en 20 december. Wij gaan een mooi nieuw kerstliedje instuderen, maar wel een hele 
moeilijke. Opgeven kan via mirjanschep@hotmail.com of kom gewoon even langs op 29 
november om 11:15uur om naar het liedje te luisteren. Tot dan? 
 
Sleutelbos gevonden: 
Na de dankdagdienst van 4 nov. jl. is rechts achterin de kerk een sleutelbos gevonden. Er zit 
een donker kegeltje aan. De eigenaar kan zich melden bij de koster. 
 
Verjaardagfonds:  
Beste mensen, om het verjaardagfonds goed te laten lopen zijn wij per ingang van 1 jan naar-
stig 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 

 
 
Lezing “Het puberbrein - een handleiding” door dr. Aletta Smits op 26 november a.s.  
“Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom komen ze te laat op hun stage? Waarom veran-
deren ze al na drie weken van opleiding? Waarom moeten hun eigen dingen NU en jouw dingen 
STRA-HAKS? Ze doen zelden wat je vraagt. Ze komen hun bed niet uit en zijn nooit op tijd. Ze 
zijn verkleefd met hun mobiel.” Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak 
alsof ze een vreemde levensvorm zijn. En ze hebben gelijk: we snappen ze echt niet meer.” In 
een humoristische presentatie geeft Aletta Smits verklaringen voor hoe het puberbrein het pu-
bergedrag stuurt. En hoe wij - normale mensen, de puberleeftijd ontgroeid - daarmee om kun-
nen gaan. Dr. Aletta Smits is auteur van “Het Puberbrein, de ontbrekende handleiding”. 
Voor wie: Voor ouders, grootouders, jeugdwerkers, docenten en andere belangstellenden.  
Wanneer: Donderdag 26 november 2015 om 20.00u 
Entree: 5,- euro per persoon  
Waar: De Voorhof 
  
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) 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 


