
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. J, van den Pol, Voorstraat 27  en naar   
Fam. Posthuma, Evertsenlaan 4. 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: Corinne Natic-Anbeek, Huize Nathanael, Rezina: 
Corinne vangt weeskinderen op, die geen verdere familie hebben die zich om hen wil-
len bekommeren, Ze biedt deze kinderen een veilig huis en geeft de broodnodige aan-
dacht aan hen. Zodat ze zich veilig, gewenst en geborgen kunnen voelen. 
2e Collecte: Waaronder  ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor  
aankoop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die in de kerk gebruikt wordt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

 

Berichten uit de Gemeente:  
 - Dhr. Harskamp, Nijverheidsweg 7, verblijft nog in het verpleeghuis Amandelhof,  
Arnhemse Bovenweg 2, 3708 Zeist. 
- Mevr. J. Dorgelo, Rembrandtlaan 4 ligt inmiddels in het Zonnehuis, Bergweg 2,  
3941 RB Doorn.  afd. revalidatie K 3. Ze heeft tel. op haar kamer. tel: 0343 437195  
Bezoek: vanaf 14.30 uur. 
- Mw. Siegers, Ter Maatenlaan 10, heeft afgelopen dinsdag haar been gebroken.  
Zij is thuis. 
 

 

Voedselbank juli /augustus 2016:  
De machine draait door voor de maanden juli én augustus. Twee maanden achter el-
kaar.  De wasmachine dus. De vakantiemaanden staan voor de deur. Minder mensen, 
minder opbrengst voor de Voedselbank. Wasmiddelen in al zijn soorten en toepassin-
gen. Doet u mee? Het 'wassende' water. Laat maar binnen stromen.     Dank.  
 

 

Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 18 juli tot en met 14 augustus. In dringende 
gevallen kunt u contact opnemen met een van de ouderlingen. Vanaf 1 augustus kan 
contact opgenomen worden met ds Aleida de Hoog.  
  

 

 

10.00 uur     

Predikant             : kandidaat A. Wingelaar uit Huizen  

Ouderling van dienst             : Anneke Bos 

Diaken                 : Meino Huisman 

Organist                                            : Berend van Surksum 

Lector                 : Erna Veldhuizen      
Koster                  : Anton Veldhuizen  
Kindernevendienst       : Ariënne Koelewijn  
Zingen       : Ps. 33: 1,7,8 

Gebed om ontferming      : Lied 367-b 

Glorialied       : Ps. 65: 1, 5, 6 

Eerste Schriftlezing      : Lucas 12: 32 – 40 

        : Lied 751: 1, 2 en 5 

Tweede Schriftlezing                : Jes. 65: 17 – 25 

        : Lied 771 

        : Lied 893 

        : Lied 416 

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 volgende week: 
 

Zondag 14 augustus 2016  

10.00  uur   ds. mw. D. Atema uit Barneveld  
Collecte: Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder  de armoedegrens. De 
helft van de bevolking heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt naar 
een ander eiland en keert meestal niet terug. Kerken kampen hierdoor met een tekort aan pre-
dikanten. De Lutherse Kerk rust predikanten en leken op Nias toe om boeiend en relevant te 
preken, maar ook om hun gemeenten voor te gaan in diaconale taken.  
 

 

 

18.30 uur   Geen Dienst 
 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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    7 augustus 2016   
                
   Elfde zondag na Trinitatis 
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Beroepingscommissie: 
De Kerkenraad deelt u mede de volgende beroepingscommissie te hebben samengesteld. De 
genoemde personen hebben zich bereid verklaard om in de beroepingscommissie zitting te 
nemen welke vanaf 1 september van start zal gaan.  
Uitgebreide informatie leest u in eerstvolgende Schakel. 
Sierd Smit, voorzitter 
Jan van Bentum  Jan Bessembinders 
Peter van der Krans  Henneke Loosman 

Sylvia van de Peut  Annelies van Ravenhorst 
Jan Vlot   August Wijnberg  
Diane Kegler    Pim Brandenburg  
 

 

Even voorstellen, ds Aleida de Hoog: 
Per 1 augustus wordt ondergetekende voor 40% uw predikant. Zij zal de belangrijkste -
pastorale- taken van uw vertrokken predikant, ds Dick Steenks, overnemen. Dit totdat er een 
nieuwe predikant aan uw gemeente verbonden wordt. 
Wie ben ik?  Tot eind mei vorig kalenderjaar was ik verbonden aan de Protestantse Gemeente 
te Doorn. Daar heb ik met veel vreugde elf jaar gewerkt. Daarvóór was ik predikant in Wil-
lemstad (N-B). En daarvoor was ik als lerares Nederlands verbonden aan een scholengemeen-
schap in Rotterdam. Ik ben dus een zgn. ‘late roeping’.   Eerst Nederlands gestudeerd en later 
naast het docentschap een studie theologie in Leiden, de kerkelijke opleiding in Utrecht.  Oor-
spronkelijk kom ik uit Pijnacker (bij Delft). Wij woonden heerlijk buitenaf, daardoor ben ik al 
heel jong veel gaan fietsen.  Dat is altijd gebleven. Ik ben net terug van een fietsvakantie van 
Hamburg naar Rügen, prachtig! 
Naast fietsen houd ik ook van lezen, heb vooral belangstelling voor poëzie, houd van woord-
spelletjes en van mijn hond Sjoeke, een Friese stabij. Verder doe ik visitatiewerk, geef taalles 
aan Syrische vluchtelingen en mag ik ook graag een museum bezoeken. 
Ik hoop velen van u te ontmoeten! Om te beginnen in het pastoraat, maar ook bij andere gele-
genheden,  b.v. op de startzondag in september.  U kunt mij bereiken via mijn gsm: 06-

21893914, op maandag en dinsdag tussen 9 en 10 uur.  Op maandagmorgen kunt u mij in de 
regel ook vinden in de consistoriekamer van De Voorhof.  Buiten deze momenten kunt u mij 
in geval van nood wel bereiken. Maar het liefst houd ik de maandag en de dinsdag voor Wou-
denberg. U kunt mij ook mailen: madehoog50@gmail.com. Ik hoop in uw midden en samen 
met u een goede tijd te hebben. 
 ds Aleida de Hoog 

 

 

Fietsen voor Moldavië:  

Door onze verhuizing kan er vanaf nu geen ijzer e.d. meer gebracht worden aan de Ekris 18a, 
dit mag gebracht worden bij de kringloopwinkel aan de stationsweg.  Het kan ook gehaald 

worden bel dan onderstaand nummer. Voor kleding e.d. eerst contact op nemen. 
Hans En Trudi Stoffer 0332861852 of 0612575725 

 

Kindernevendienstlied: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt 
er-vaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal 


