
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Hr. v.d. Beek, Koningslaan 9 en naar heer K. van 

Holland – Westerwoud 16 . Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil weg-

brengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:    

1e Collecte: Kerken in en rond Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze bur-

geroorlog zijn meer dan 12 miljoen mensen op drift. De kerk in Syrië  krimpt snel. 

Meer dan 70% van de kerkleden is gevlucht , weg van geweld, armoede en ellende. 

Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen . De kerk in het Midden-

Oosten  houdt haar deuren open en biedt mensen hulp d.m.v. voedselpakketten en on-

derdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kun-

nen 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 !! 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de taakgroepen. 

Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk te laten functioneren. 

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 weer thuis uit het verpleeghuis 

Mevr. Dorgelo Rembrandtlaan 4 is weer thuis uit het Zonnehuis. 

Mevr. N. van der Pol-van der Lee, Nieuwe Poort 54 is vorige week geopereerd  

aan een nieuwe heup. Ze verblijft voor verdere revalidatie in de Koperhorst,  

Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort, kamer 309  
Overleden: 
Op 6 september 2016 is overleden in Zorgcentrum Gorenewoude, Willem van de Veen 

op de leeftijd van 93 jaar. Na een afscheidsbijeenkomst in Groenewoude heeft de begra-

fenis plaats gevonden op de algemene begraafplaats in Zeist. 

 
 Ds. Aleida de Hoog: 

Vandaag zal in de morgendienst ds Aleida de Hoog als predikant in tijdelijke dienst 

(gedurende de periode van de vacature) aan De Voorhof worden verbonden.  

 

 

 

10.00 uur    Startzondag 
Predikant       : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                    : Gerda van ‘t Foort 

Diaken                  : Géliene Boshuizen   

Organist        : Jaap van Dijk 

Lector                   : Siert Smit 
Koster                   : Jan de Lange 

Kindernevendienst        : Mirjan Schep en Janneke Smit  

Zingen:         : Psalm 100 

Gloria                                                   : Lied 216 

                                                             : Wij gaan voor even uit elkaar. 

Lezingen: 40 jaar onderweg n.a.v. Israel in de woestijn. 

Zingen:                                                 : Lied 541 

Zingen                                                  : Lied 542 

Zingen                                                  : Lied 362: 1,2 

Slotlied                                                : 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! 

 

 

 

14.00 uur     Liturgische afsluiting startzondag 
Predikant       : ds. Aleida de Hoog 

Ouderling van dienst                    : Anneke Bos 

Diaken                  : Jan Kromhout 

Organist        : Jaap van Dijk 
Koster                   : Jan de Lange 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 18 september 2016 Vredeszondag 

10.00  uur   kandidaat Liesbeth van Deventer  

Collecte: Collecte Kerk in Actie. Vredeswerk. Vrede is een werkwoord 

Geef vrede, Heer! Niet voor niets wordt dit lied graag gezongen in de kerk. Want echte vrede 

is vaak ver te zoeken. Oorlogen en gewapende conflicten zijn aan de orde van de dag, met alle 

ellende van dien. IKV Pax Christi en ook het Vredeswerk van de Protestantse Kerk zetten zich 

met hart en ziel in voor wereldwijde vrede. 

 

18.30 uur   Geen Dienst 

 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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    11 september 2016   

                
       Zestiende zondag na Trinitatis 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink,Griftpark 14     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Startzondag: 

Vandaag vieren wij in de Voorhof de startzondag. Na de morgendienst zal onder leiding van 

Kees Posthumus uit Apeldoorn een musical worden voorbereid over Noach. In enkele 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 wel-

kom bij de uitvoering.  

 

Kindernevendienst. 
Vandaag is er i.v.m. de start zondag alleen kindernevendienst voor de groepen 1-4. De oudste 

groep blijft in de kerk 

Groeten Arieëne Koelewijn  
Nieuwe ambtsdragers, nieuwe voorzitters: 
Na het afscheid van 5 ambtsdragers vorige week zondag zijn wij nog op zoek naar een Pasto-

raal Ouderling en een Diaken. Wij hopen dat u ons wilt helpen zoeken en vinden want de 

bevestiging van nieuwe ambtsdragers staat nu gepland voor 9/10/16. 

  

Inmiddels kunnen wij u mededelen dat een aantal ambtsdragers van stoel is gewisseld: 

Rien Stuivenberg is voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK) geworden  

na het vertrek van Johan Thiescheffer. 

Meino Huisman is voorzitter geworden van de Diaconie na het vertrek  

van Cor van Langeveld. 

Jaap de Ronde is voorzitter geworden van JOP (een duo functie samen met Gerda Holl)  

na het vertrek van Elly Kramer. 

 scribaat@pkndevoorhof.nl of 033-2583746  

Met vriendelijke groet, Gerrit Jan Busser, scriba/secretaris 

 

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 allerhande bakmid-

del 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). 

 

Nieuws van de Amnesty werkgroep Woudenberg: 

Deze zondag voeren we actie voor Egypte tegen de verdwijningen en martelingen van vreed-

zame activisten en tegenstanders van het regime. 

Kom naar de hal en onderteken de brief! 

 

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. 

 

 

Beroepingscommissie. 
De gemeente wordt uitgenodigd om namen door te geven van predikanten die zij geschikt zou-

den vinden als predikant van de Voorhof gemeente.  Wij vragen u om de naam en een korte 

motivatie waarom dit een geschikte predikant is door te geven aan de beroepingscommissie. 

Dit kan vanaf 18 september in de daarvoor bestemde box in de hal of via een email aan: 

hs.loosman@telfort.nl . Wij willen u vragen dit voor 23 oktober te doen. 

 

40 en andere getallen: 

Getalsymboliek in de bijbel met name rond het getal 40. We lezen samen een aantal teksten in 

de bijbel en zoeken naar de betekenis van de getallen op dinsdag 13 september in De Voorhof. 

Aanvang 20.00 uur. Leiding: Ds Pieter Koekkoek 
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