10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Kindernevendienst
Zingen:
Gebed voor de nood van de wereld met
Gloria
Kindernevendienstlied
1e Schriftlezing
2e Schriftlezing
Acclamatie

: ds. Pieter Koekkoek
: Alice Bossema
: Meino Huisman
: Jan Koert Brinkman
: Guus Wateler
: Cor Stuivenberg
: Sylvia van de Peut en Jolanda Radstaake
: Psalm 78:1,2
: Lied 997
: Lied 713:5
: Wij gaan voor even uit elkaar
: Genesis 28:10-22
: Lied 815
: Lukas 16:19-31
: Lied: 339a
: Lied: 280:1,4,5,7
: Lied: 423

25 september 2016

Vierde zondag van Advent
Achttiende zondag na Trinitatis
Bloemen:
De bloemengroet gaat vandaag naar Hr. Van Egdom, Kon. Emmastraat 15 en naar
Fam. Meerbeek, Kersentuin 44 . 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, waar onder o.a. de kosten gemaakt ter
ondersteuning van het noodfonds binnen onze gemeente.
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwer k, waar onder ook de kosten vallen die gemaakt
worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.
KND-collecte: Van onze kinder en voor ander e kinder en die om wat voor r eden
dan ook iets extra’s verdienen.

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

Hof van Hedendienst

Berichten uit de Gemeente:
- Willemijn Bart is opgenomen in De Hezenberg, De Hezenberg, Hezenberg 6,
8051 CB Hattem.
- Mw. N. van der Pol-van der Lee (Nieuwe Poort 54) is weer thuis gekomen vanuit
zorgcentrum de Koperhorst.
- Dhr S.J. Bouw, Ekris 23, is opgenomen in het Meander Medisch Centrum,
Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort..

Cabaratier Ruurd Wallinga uit Leeuwarden
: Gerda Holl
: Géliene Boshuizen
: Anton Veldhuizen

Collecte: J ob kids

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 2 oktober 2016
10.00 uur ds. Fr ans Wester man
Collecte: Ker k en Isr aël. De christelijke kerk heeft onmiskenbaar Joodse wortels. Het Oude
Testament en ook de verhalen van Jezus zijn alleen te begrijpen als we ook de Joodse achtergrond kennen. De werkgroep ‘Kerk en Israël’ is op allerlei manieren actief om de verbondenheid van de Protestantse Kerk met het Bijbelse Israël te onderstrepen
18.30 uur Geen Dienst
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Ouderling van dienst
Diaken
Koster

Geboren:
op 16 september 2016 werd geboren Pim Hendrik Hilco, zoontje van Rogier en Marleen Voogt-van Maanen en broetje van Guus en Maud. Uitdamstraat 13, 3826 CG
Amersfoort.
Hof van Hedendienst:
Ter herinnering: vanavond zien we cabaretier Ruurd Walinga (www.waterinwijn.nl) in
de Hof van Heden-dienst in de rol van Douwe, de klusjesman die heel goed is in het
maken van dingen. Doe-het-zelvers die er zelf niet meer uit komen, komen bij hem. Via
een aantal verhaallijnen komen we uit bij waarom de beroemde zoon van de timmerman geen zoon van meneer Philips was, terwijl die toch het licht had gemaakt. Het stuk
telt enkele vlotte meezingers en gevoelige liederen. Na afloop is er voor de liefhebbers
een bijzonder cadeautje.
Aanvang 18:30 uur.

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 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).
Alleengaanden/staanden:
Op 25 september is er na de ochtenddienst in de soos een bijeenkomst voor alleengaanden/
alleenstaanden. We drinken koffie of thee, hebben een activiteit en een lunch.
Hartelijk welkom !
Miep Schellingerhout-ten Heuvel
Nieuwe Ambtsdragers:
De Kerkenraad deelt u mede dat wij onderstaande gemeenteleden bereid hebben gevonden
ambtsdrager te worden.
Mevrouw Gilda Hoogers van Loozenoord, Schoutstraat 14 als Ouderling (Pastoraat)
De heer Ruud van der Krogt, Rubenslaan 16 als ouderling kerkrentmeester (CvK)
De heer Johan de Kruijf, Van Ostadelaan 10, als ouderling kerkrentmeester (CvK)
Mevrouw Gerry Thiescheffer, Laagerfseweg 34 als Diaken
Er wordt momenteel nog gezocht naar een Diaken.
Mocht u bezwaar hebben tegen de bevestiging van genoemde gemeenteleden tot ambtsdrager
dan kunt u dat melden aan de scriba via scribaat@pkndevoorhof.nl, doch uiterlijk 7 oktober
2016.
Genoemde personen hopen wij te kunnen bevestigen in de dienst van zondag 9 oktober 2016.
Bibliodrama '40' jaar in de woestijn':
Zondag 2 oktober starten we met de eerste bibliodrama-activiteit van het seizoen. Na de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur) ontmoeten we elkaar in de soos en drinken we eerst koffie/
thee met iets lekkers. Vervolgens gaan we aan de slag met het jaarthema '40'. We staan stil bij
de Israëlieten die 40 jaar rondzwierven in de woestijn. Waarom was dat nodig? Was het alleen maar een straf of ook een periode van voorbereiding en toewijding?
Misschien ken je zelf wel een woestijnperiode in je leven waarin het lijkt of alles stil staat/
stond. Een periode waarin je vastgelopen bent. Of juist een periode van rust en verstilling.
Het volk Israël had voortdurend God bij zich, ook al was het zich daar regelmatig niet van
bewust. Hoe heb jij deze periode beleefd of hoe zou jij zo'n periode beleven? Samen hopen
we dit te ontdekken. Je bent van harte welkom; met en zonder bibliodrama-ervaring. Voor
meer informatie: Corine de Kruijf (06) 18340158, corinedk@gmail.com
JOP Basics start dinsdag 4 oktober:
Hoi jongens en meisjes van groep 7 en 8! Op dinsdag 4 oktober (jaja, Dierendag) starten we
weer met JOP Basics. Je bent van harte welkom in de soos van de kerk. We beginnen om
15.45 uur met drinken en wat lekkers. De eerste keer gaan we kennismaken met elkaar en
kijken welke Bijbels er allemaal zijn. Wist je dat de kleinste Bijbel ter wereld zo groot is als
een halve suikerkorrel? En dat de grootste Bijbel bijna 500 kilo weegt? Dat is net zo zwaar als
een koe! Heb jij een bijzondere Bijbel? Neem hem mee, dan kunnen we die bekijken. Als je
op dinsdag niet kunt komen, geen probleem. Op zondag 16 oktober is er ook JOP Basics tijdens de ochtenddienst. Je krijgt nog een brief met alle informatie van ons.
We hopen je te zien!
Janneke Smit, August Wijnberg, Jolanda Radstaake, ds Aleida de Hoog, Gerda Holl (0610164547) en Corine de Kruijf (06-18340158).

Compassion:
Lieve allemaal, Wij zijn dankbaar. Nu we onze reis volgens ons inzicht voldoende hebben
voorbereid, kijken we in dankbaarheid terug op afgelopen tijd. Wij willen jullie bedanken voor
jullie meeleven op welke manier dan ook! Het wordt een bijzondere vakantie, waarin we veel
indrukken zullen krijgen. We gaan onze sponsorkinderen Nandy (9 jaar) en Samuël (4 jaar)
ontmoeten, we bezoeken projecten van Compassion en zullen huisbezoeken afleggen. En we
zien uit naar de muskathlondag, we mogen weten dat dit een zegenrijke ervaring wordt voor
ons en de Ecuadorianen.
Wij hebben afgelopen jaar gemerkt dat gebed en de uitwerking hiervan een belangrijke rol
speelt in al onze activiteiten. Wij zouden het mooi vinden als er voor ons, de andere muskathleten, het werk van de organisatie 4e musketiers, de organisatie Compassion en in het bijzonder
voor de ontmoetingen met de mensen (voor wie wij dit allemaal doen) gebeden blijft worden.
Via de blogs op internet, www.muskathlon.com, kunnen jullie op de hoogte blijven tijdens onze reis. Na de Compassion reis hebben wij gepland om nog meer van Ecuador te zien en van de
prachtige natuur te gaan genieten. Jullie wensen wij een mooie tijden graag spreken we elkaar
weer na onze vakantie.
Hartelijke groet, Ronald & Jannette
Rommelmarkt:
Voor de rommelmarkt op 5 november zijn we nog op zoek naar sieraden.
Misschien heeft u nog wat liggen wij zijn er blij mee.graag afgeven bij
Loes Moesbergen
Vermeerlaan 30
Tel.2865428
En voor de creatafel zoeken wij nog allerlei decoratie ,kaarsen, ,zijdebloemen, ,pompoenen
alles is welkom. Graag afgeven bij de fam. V Bentum, Nico Bergsteynweg 143 tel.2862810
Zangdienst in de Dorpskerk, Maarsbergen:
Volgende week zondag, 2 oktober om 15.30 uur is er een zangdienst in de Dorpskerk in Maarsbergen (Zie ook de Schakel). Onder leiding van Anneke Methorst en met medewerking van
Ton Kaljee.
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