
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr. C. de Pagter , De Weteringsehof 12  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, waaronder  o.a. de kosten gemaakt voor  
de aanschaf van de wekelijkse bloemen. 
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook het tuinonderhoud valt. Een 
kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij 
een uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

 

Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. Saan Bouw, Ekris 23, is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Willemijn Bart, Schans 57 is weer thuis na een verblijf in de Hezenberg. 
- Mevr.  J. Veldhuizen-van Wolfswinkel, Vermeulenhof 1, is opgenomen in het Mean-
der Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ in Amersfoort. 
 

  

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. 
 

 

   

   

 

 

10.00 uur     

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                        : Gerrit Jan Busser 
Diaken                      : Annelies van Ravenhorst 
Organist            : Piet de Vries 

Lector                      : Jan Besembinder 
Koster                       : Erwout Blokhuis 

Kindernevendienst            : Sylvia van de Peut & August Wijnberg  
Zingen             

 

In deze dienst worden vier gemeenteleden in het ambt bevestigd.            
 

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! 

 

 

 

 

16.30 uur   Dienst School en Kerk, gericht op de onderbouw.  
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                        : Gerda Holl 
Diaken                      : Jan Kromhout 
Organist            : Jaap van Dijk 
Koster                       : Anton Veldhuizen 

 

Collecte: Collectedoel wordt bepaald door  de Kindernevendienst. 
 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 16 oktober 2016 

10.00  uur   ds. L. de Ronde uit Tiel 
Collecte: Wereldvoedseldag: In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking 
moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewo-
ners aan het verbeteren van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe ze braakliggende 
grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun opbrengst kunnen 
verhogen en hoe ze hun producten op de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een 
geit of buffel om melk te produceren of om in te zetten als ploeg- of lastdier. 
 

 

18.30 uur    Geen Dienst 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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   9 oktober 2016   
                
       Twintigste 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. 

 

Nieuws van de Amnesty werkgroep Woudenberg: 
Deze zondag voeren we actie voor Miguel Briceño, leider van de boerengemeenschap El Por-
venir in Colombia. Hij wordt door paramilitairen bedreigd, omdat hij strijdt voor teruggave 
van zijn land. Kom naar de hal en onderteken de brief! 
Op zaterdag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, houdt Amnesty een schrijfmara-
thon. In Woudenberg doen wij ook weer mee! 
Wat?  Schrijven voor vrijheid 

Wie?  Voor wie vrijheid belangrijk is. Van klein tot groot. 
Wanneer? Zaterdag 10 december 2016 

Hoe laat? Van 11.00 – 15.00 uur 
Waar? Cultuurhuis Woudenberg Dorpstraat 40 

Komt u ook?! 
 

 

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. 
 

 

Vakantie:  
Ds. Pieter Koekoek heeft vakantie van 15 t/m 23 oktober. 
  

 

Beroepingscommissie: 
De gemeente wordt uitgenodigd 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 motivatie waarom dit een geschikte predikant is door te geven aan de beroepingscom-
missie. Dit kan vanaf 18 september in de daarvoor bestemde box in de hal of via een email 
aan: beroepingscommissie@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                                                                                                                   
 

Lotenverkoper gezocht! 
Voor de jaarlijkse Rommelmarkt is er altijd een verloting waarvoor ca 40 vrijwilligers op pad 
gaan om de loten bij Voorhofleden te verkopen. Gelukkig zijn we bijna rond maar we missen 
nog 1 persoon die ons kan helpen. 
Het is een lijst van 15 adressen op de Vermeulenhof en Kersentuin 1.  
Zou het niet geweldig zijn als u nou net die ene bent die dat gaatje op kan vullen? 

Ik hoor graag van u. 
Ingrid Bijker-van der Pol Tel 033 2864136 Email: i.j.bijker@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 


