
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. B. Brouwer, Henschoterhof  26  en naar  Fam. 
Korteweg, Schans 64. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbren-
gen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 

Collecte:    
1e Collecte: Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder  de armoede-
grens. 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 predikanten. 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.  

2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, 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  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. 
 

 

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             : ds. mw. D. Atema uit Barneveld  
Ouderling van dienst               : Johan Thiescheffer 
Diaken                 : Janny Kaljee 

Organist                                            : Jan Koer t Br inkman  

Lector                 : Guus Wateler  
Koster                  : Ab van den Pol 
Kindernevendienst       : Gerda Holl 
Zingen       : Lied 287 : 1,2,5  
        : Lied 756 : 1 t/m 6 

        : Lied 136 : 1,3,8,13 

        : Lied 868 : 2 

Schriftlezing       : Numeri 27 : 12 - 23 

        : Lied 23c : 1,2,3,5  
Schriftlezing       : Openbaring 7 : 9 - 17 

        : Lied 413 : 1,3 

        : Lied 289 : 1,3 

        : Lied 909 : 1,2,3 

Zegen        : Lied 416 : 1,2 door voorgangster 
       Allen : couplet 4 

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 21 augustus 2016  

10.00  uur  ds. Pieter  Koekkoek  

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen , waaronder  o.a. de kosten ter  onder steuning van 
de voedselbank. 
 

 

18.30 uur   Geen Dienst 
 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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    14 augustus 2016   
                
   Twaalfde zondag na Trinitatis 

                            



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

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 belang-
stelling voor poëzie, houd van woordspelletjes 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 

 

Mountainbike dag voor Compassion: 

Op zaterdag 27 augustus willen wij nog één activiteit organiseren, een mountainbike dag. 
Daarom willen we zo veel mogelijk mountainbike liefhebbers uitnodigen om hieraan deel te 
nemen. We hopen veel (bekenden van) gemeenteleden te mogen verwelkomen. 
Het wordt georganiseerd op het schitterende en volledig uitgezette parcours van de Montfer-
land-route, gelegen bij 's Heerenberg. Dit is mooie route van +/- 26 kilometer lengte. 
Voor mensen die iets minder getraind zijn, zijn er enkele afkortingen in het parcours. 
Maar ook de meer getrainde bikers kunnen hun energie volledig kwijt, want de route is uitda-
gend genoeg om hem meerdere keren te bedwingen. Zo is het voor een ieder mogelijk een 
geslaagde dag te beleven en zo een mooie bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leef-
omstandigheden van kinderen in extreme armoede. Tijdens deze dag wordt er voor een hapje 
en een drankje gezorgd, en door sponsoring door UniCarriers Nederland BV. kunnen de in-
schrijfkosten beperkt blijven en gaat er een mooi bedrag naar het doel Compassion. Zet het 
dus gelijk in je agenda bij 27 augustus en geef je op. Nodig gerust ook anderen uit. Je kunt je 
eigen afstand en tijd kiezen tussen 9.30 en 16.30 uur. Kosten zijn 15 euro. Opgave en info: zo 
snel mogelijk (uiterlijk maandag 22 augustus), liefst per email: maijen @xmsnet.nl. Ronald & 
Jannette Maijen , 06-11286220 

 

 

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 wor-
den 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 openstelt 
Er—vaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal 

Het licht ver-bindt ons met el-kaar: Het is voor al-le-maal. 

 

 


