
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische bloemschikking: 
Israëlzondag: Op deze zondag staat de Menorah ( Licht van God) centraal in de 
schikking. De 7 kaarsen branden. Het Licht straalt vanuit Sion ( Jeruzalem) over de hele 
aarde. De middelste schacht van de Menorah, de Shamash, Yeshua Messiah. Jezus is de 
ware wijnstok. Druiven. Wij mogen ons verbonden weten met de God van Abraham, 
Isaäk en Jacob. Bidt Jeruzalem vrede toe (olijftakken) Psalm 122:6  
Granaatappels: Het volk van God. 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. N. Mortier, Kastanjelaan 75 en naar Mw. N. 
v.d. Pol, Nieuwe Poort 54. 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: Kerk en Israël. 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 onder-
strepen. 
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook de kosten vallen die gemaakt 
worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de di-
verse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. K. van Holland, Westerwoud 16. De situatie van Kees is verslechterd.  Mede in 
verband hiermee heeft Kees afgelopen week op zijn verzoek de ziekenzegen en –
zalving ontvangen. In de volgende Schakel volgt over dit onderwerp meer informatie. 
ds Aleida de Hoog 

 

- Mw. Corry de Pagter, De Weteringsehof 12 heeft afgelopen week een heupoperatie 
ondergaan en thuis verder mag herstellen. 
- Dhr S.J. Bouw, Ekris 23, is opgenomen in het Meander Medisch Centrum,  
 Maatweg 3, 3813 TZ  Amersfoort. 
- Mw. Willemijn Bart is opgenomen in de Hezenberg, Hezenberg 6, 8051 CB Hattem 

 

 

10.00 uur     

Predikant          : ds. F. Westermann uit Marknesse 

Ouderling van dienst                       : Alice Bossema 

Diaken                     : Lammy Holl 
Organist           : Adrie Duizendstra  
Lector                     : Anneke Bos 
Koster                      : Ad Kleinveld 

Kindernevendienst           : Arieëne Koelewijn en Janneke Smit  
Zingen           : Lied 113: 1 

            : Lied 113: 2, 3 

Gebed om ontferming, afgesloten met   : “Heer ontferm U” 

            : Lied 864: 1, 3, 5 

Kindernevendienstlied         : Wij gaan voor even uit elkaar 
Eerste lezing           : Genesis 29: 12 – 35  

            : Lied 152: 1, 2, 6, 10 

Tweede lezing          : Genesis 30: 1 – 24  

            : Lied 991: 1, 3, 5; 990: 2, 3 

            : Lied 713: 1, 3, 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 9 oktober 2016 

10.00  uur   ds. Pieter  Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt voor  de aan-
schaf van de wekelijkse bloemen. 
 

In deze dienst worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd.  
 

 

16.30 uur    ds. Pieter  Koekkoek  

         Dienst School en Kerk, gericht op de onderbouw.  

Collecte: Collectedoel wordt bepaald door  de Kindernevendienst. 

 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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   2 oktober 2016   
                
       Negentiende zondag na Trinitatis 

        Israëlzondag 



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. 

Voedselbank Oktober 2016: 
De dienst is nog niet begonnen dus heeft u even een ogen 'blikje' ?  
Deze maand  verzoekt de voedselbank om vlees en/of  vis. In blik dus.  
Dat word dus een blik-sem  actie! 
TIP: Niet meer dan twee blikken tegelijkertijd meenemen s.v.p.  
Anders krijgen we blik-schade!  Dank u. 
 

Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 4 oktober lezen we weer een tekst, waarover later in de maand gepreekt zal wor-
den, uit de grondtekst. De vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof. We lezen sa-
men de tekst en zoeken naar de betekenis. We beginnen om 20.00 uur olv ds Pieter Koekkoek 

 

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 tij-
dens 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 (06-10164547) en Corine de Kruijf (06-18340158). 
 

Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 5 oktober wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, kaarten wilt maken of ge-
woon 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 033 286 4483  sarianne@kpnplanet.nl 
 

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. 
 

Contactmiddag: 
dinsdag 11 oktober is er weer een contactmiddag. We beginnen om 14.30 uur.  
De dames Faber en De Boer uit Staphorst komen de middag voor ons verzorgen. 
Het onderwerp is: Staphorster Folklore. 
 

 

 

 

 

Beroepingscommissie: 
De gemeente wordt uitnodigd om namen door te geven van predikanten die zij geschikt zouden 
vinden als predikant van De Voorhof gemeente.  Wij vragen u om de naam en een korte moti-
vatie 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: beroepings-
commissie@pkndevoorhof.nl. Wij willen u vragen dit voor 23 oktober te doen. 
 

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. van Bentum, Nico Bergsteynweg 143 tel.2862810                                     

   

Zangdienst in de Dorpskerk, Maarsbergen: 
Vandaag, 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. 
                                                  

Leerdienst 13 november: 
Leerdienst met voorganger dhr. Marcel Sarot is verplaatst van 13 november naar 30 oktober. 
Aanvang dienst is 18.30 uur. Plaats is de Catharina Parochie. 
Dit heeft te maken met de St. Maarten Lunch en andere activiteiten vanuit de Catharina Paro-
chie op 13 november. 
 

Protestante Gemeente Doorn: 

Graag vestigen wij uw aandacht op een bijzondere avond, georganiseerd door de kerngroep 

Vorming en Toerusting (V#T) van de Protestantse Gemeente te Doorn: 

Awraham Soetendorp, stellingname en ontmoeting. 

In het kader van ons jaarthema “Zou je niet eens opstaan?” is rabbijn Soetendorp uitgenodigd 
om, na een inleidend gesprek over levensloop, intenties en gedachten, een columm uit te spre-
ken waarin het draait om de vraag waar hij voor op wil staan. Na de pauze is er gelegenheid om 
met hem en elkaar in gesprek te gaan. 
Van harte aanbevolen! Informatie: www.protestantsegemeentedoorn.nl  
Datum: 5 oktober 2016 Tijd: 20.00 uur Entree: € 6,00 

Locatie: De Koningshof, achter de Maartenskerk in Doorn 

 

 

 

 

 


