
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr. J.J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4 
en naar Mevr. Siegers, Ter Maatenlaan 10.  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 gemaakt ter  
ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt 
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

 

Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. van Nieuw Amerongen-van Oostrum is voor revalidatie opgenomen in het ver-
pleeghuis het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn. 
- Mevr. Willemijn Bart is opgenomen in De Hezenberg, De Hezenberg, Hezenberg 6, 
8051 CB Hattem 

  

Overleden: 
op 26 augustus 2016 is overleden: Gerrit Adrianus Starreveld,  De Bosrand 11 op de 
leeftijd van 85 jaar. Op 1 september is er een afscheidsdienst geweest in de aula van de 
begraafplaats waarna de crematie heeft plaats gevonden. 
  

Afscheid van ambtsdragers: 
Tijdens de dienst wordt vandaag afscheid genomen van: Johan Tiesscheffer als ouder-
ling-kerkrentmeester, Cor en Tineke van Langeveld als diakenen, Elly Kramer als  

jeugdouderling en Elly Oost als wijkouderling.  
 

Voedselbank September 2016: 
Heeft u ook  in de zon liggen 'bakken' tijdens de vakantie? Mooi, dan gaan  we gewoon 
nog even door met bakken. Want de voedselbank ontvangt deze maand graag allerhan-
de bakmiddel produkten.( bijv. zelfrijzend bakmeel. volkorenmeel, broodmix, bloem, 
meergranenmeel, enz., enz.) Voldoende  voorbeelden? Prima, dan  kan niemand zeggen 
dat we hier niets  van kunnen bakken. (zelfs geen poets). 
 

 

 

10.00 uur     

Predikant       : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                    : Bert Boels 

Diaken                  : Gerda van den Brink 

Organist        : Adrie Duizendstra  
Lector                   : Piet Blonk 

Koster                   : Erwout Blokhuis  
Kindernevendienst        : Jolanda Radstaake en Anneke Methorst 
Zingen:         : Psalm 86 : 4,5 

Gebed voor de nood van de wereld     : Lied 367b 

Gloria         : Lied 652 

Kindernevendienstlied      : Wij gaan voor even uit elkaar 

1e Schriftlezing       : Psalm 1 

         : Lied 321 : 1,2,3,4 

2e Schriftlezing       : Lucas 13 : 22-30 

Acclamatie        : Lied 339a 

         : Lied 313 : 1,3,4 

Gedachtenis         : Lied 791 : 1,2,3,6 

         : Lied 362 

 

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 11 september 2016  Startzondag 

10.00  uur  ds. Pieter  Koekkoek 

Collecte: Kerken in en rond Syrië: 
Kerken in en rond Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn meer 
dan 12 miljoen mensen op drift. De kerk in Syrië  krimpt snel. Meer dan 70% van de kerkle-
den is gevlucht , weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn over-
stroomd met vluchtelingen . De kerk in het Midden-Oosten  houdt haar deuren open en biedt 
mensen hulp d.m.v. voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt 
eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen ze niet bergen. Toch houdt de kerk stand, soms tegen 
beter weten in . Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij het vol kunnen houden !! 

 

14.00 uur   ds. Aleida de Hoog Liturgische afsluiting startzondag  
 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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    4 september 2016   
                
     Vijftiende zondag na Trinitatis 
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Ds. Aleida de Hoog: 
Op 11 september zal in de morgendienst ds Aleida de Hoog als predikant in tijdelijke dienst 
(gedurende de periode van de vacature) aan De Voorhof worden verbonden.  
  

Startzondag 11 september: 
Volgende week vieren wij in De Voorhof de startzondag. Na de morgendienst zal onder lei-
ding van Kees Posthumus uit Apeldoorn een musical worden voorbereid over Noach. In en-
kele uren bereiden we deze samen voor om deze dan rond 14.00 uur uit te voeren. Voor ieder 
is er de mogelijkheid om hieraan mee te werken. Natuurlijk met muziek, zang en spel, maar 
ook met het maken van de rekwisieten, beeld en geluid, dieren tekenen enz. We hopen dat zo 
veel mogelijk gemeenteleden mee willen doen aan deze bijzondere voorstelling. En mocht u 
niet aan de voorbereiding en uitvoering kunnen deelnemen dan bent u natuurlijk van harte 
welkom bij de uitvoering.  
 

Lunch Startdag 11 september: 
We hopen dat iedereen blijft om mee te doen aan de leuke activiteiten die gepland zijn voor 
de startdag op zondag 11 september as. Dat gaat natuurlijk niet met een lege maag, dus vra-
gen wij iedereen om iets mee te nemen voor de lunch. Om wat ideeën te geven: belegde 
broodjes, krentenbollen, gekookte eieren, salade, fruit, wraps, (belegde) stokbroodjes, etc. 
Voor soep, (karne)melk, Fristi en Chocomel wordt gezorgd. 
 

 

Creatieve ochtend:  

Op woensdagochtend 7 september wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend geor-
ganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, kaarten wilt maken of 
gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het mag allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 
sjoelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezelli-
ge ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.  
U bent van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum, tel: 0332864483 sarianne@kpnplanet.nl 
 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 13 september is er weer een contactmiddag. We beginnen om 14.30 uur. Het 
onderwerp is: “De krant, een lach en een traan”. Spreker is de heer W. Kroon uit Apeldoorn. 
Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, of 
met Mevr. A. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 

 

OPROEP: 
Zoals u waarschijnlijk wel weet verlaten er elk jaar en paar diakenen de taakgroep Diaconaat 
en moeten we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  
De afgelopen jaren is dat meestal geen probleem geweest voor de Diaconie, maar nu is op-
eens de nood hoog omdat veel mensen die door ons zijn benaderd goede redenen hebben om 
geen zitting te nemen in de taakgroep Diaconaat. En dat is erg jammer, maar ook wel te be-
grijpen. Daarom deze oproep om nogmaals bij uzelf na te gaan of u nog enige tijd beschik-
baar hebt om in het leuke team van diakenen een bijdrage te leveren aan het Kerkbestuur of 
om u heen te kijken naar geschikte kandidaten, en dat zijn eigenlijk alle gemeenteleden, want 
we moeten het samen doen. 
Namens de taakgroep Diaconaat 
Cor van Langeveld, Voorzitter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


