
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Fam. Jansen, P.  Potterlaan 17 en naar  Mevr. M. 
Leenstra-Bouw, Voorstraat 39E.  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: Plaatselijke diaconale doelen , waaronder  o.a. de kosten ter  onder steu-
ning van de voedselbank. 

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:  
 - 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.  
 

 

Gemeenteleden kopen het doek  'LABYRINT' : 
Tijdens de afscheidsdienst van ds. DIck Steenks, op 3 juli jl.,  is een collecte gehouden 
om het doek, gemaakt door kunstenares Monica Boschman, aan te kunnen kopen. Maar 
liefst 936,06 euro was de opbrengst, een prachtig bedrag!  In dit kunstwerk zijn kle-
dingstukken verwerkt van dierbaren binnen onze gemeente en hebben voor hen een 
bijzondere betekenis of een eigen verhaal. T.z.t. zal men  beoordelen waar het Labyrint 
doek het beste tot zijn recht zal komen.  
Allemaal hartelijk bedankt om de aankoop mogelijk te maken, maar bovenal bedanken 
we Monica voor haar bereidheid om het doek aan ons af te staan. 
Gerda van ‘t Foort      Taakgroep Eredienst.  
 

 

 

10.00 uur     

Predikant             : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst               : Arend Hoogers 

Diaken                 : Cor van Langeveld 

Lector                 : Gerry Thiescheffer 
Koster                  : Cor Stuivenberg 

Kindernevendienst       : Arieënne Koelewijn, Hilde de Ronde 

Zingen       : Psalm 84:1,5,6 

        : Lied 281:3,4,5,6,7,9 

Kindernevendienstlied     : Wij gaan voor even uit elkaar 
1e Schriftlezing      : Jesaja 30:19-21 

        : Lied 763 

2e Schriftlezing      : Lukas 13:22-30 

        : Lied: 339a 

        : Lied: 974:1,2,5 

        : 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    Geen Dienst 
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag 28 augustus 2016  

10.00  uur  ds. P.Rebel uit Utrecht  Viering Heilig Avondmaal 
Collecte: De eerste collecte is bestemd voor  de ZWO  

      De tweede voor het C.v. K. 
 

 

15.30 uur  ds. E.P. van der  Veen uit Nunspeet,  Vier ing Heilig Avondmaal Groenewoude 

 

 

18.30 uur   Geen Dienst 
 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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    21 augustus 2016   
                
   Dertiende 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. 

Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag, 28 augustus , komen we samen in de soos ,na de dienst. We drinken koffie of thee 
en praten wat met elkaar. Dus in deze zomermaand is er geen lunch. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 

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 

 

Wandelen, mountainbiken & Nordic Walken voor beginners en gevorderden: 

Op zaterdag 27 augustus willen wij nog één activiteit organiseren, een mountainbike, Nordic 
Walking en wandeldag. Daarom een oproep aan alle mountainbike en wandelliefhebbers om 
hieraan deel te nemen. In Woudenberg en omgeving kun je prima mountainbiken en wande-
len, maar voor wie eens iets wil, is dit een mooie gelegenheid. We hopen veel (bekenden van) 
gemeenteleden te mogen verwelkomen. De dag wordt georganiseerd op het schitterende en 
volledig uitgezette parcours van de Montferland-route, gelegen bij 's Heerenberg. Dit gebied 
is uitstekend geschikt om te mountainbiken en voor Nordic Walking. Tijdens deze dag wordt 
er voor een hapje en een drankje gezorgd, en door sponsoring door UniCarriers Nederland 
BV. kunnen de inschrijfkosten beperkt blijven en gaat er een mooi bedrag naar het goede doel 
Compassion. De mountainbike tocht is een mooie route van ongeveer 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 uitdagend 
genoeg om hem meerdere keren te bedwingen. Voor wie wil zijn er interessante tips beschik-
baar over mountainbiken. Voor de Nordic Walkers en wandelaars is er een mooie tocht van 4, 
5 of 8 kilometer en hierbij zijn natuurlijk ook meerdere ronden mogelijk. Jannette is Nordic 
Walking instructrice, waardoor er gelegenheid is om een introductie- of herhalingsles te vol-
gen. Zo is het voor een ieder mogelijk een geslaagde dag te beleven en een mooie bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in extreme armoede.  
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. Het is mo-
gelijk om een mountainbike of Nordic Walking stokken te huren.  
Opgave per omgaande liefst per email: maijen@xmsnet.nl. Ronald & Jannette Maijen  
tel 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


