
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Kielder, Kersentuin 1 en naar Hr. Dhr. Bijl, 
Emmahof 7. 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: Wereld Voedseldag: In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de 
bevolking moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen 
met dorpsbewoners aan het verbeteren van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe 
ze braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtech-
nieken 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. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, 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  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. J. Veldhuizen-van Wolfswinkel, Vermeulenhof 1, is weer thuis uit het zieken-
huis 
 
Overleden: 
Op zaterdag 8 oktober is in de leeftijd van 72 jaar overleden dhr. Cornelis van Holland 
(Kees), echtgenoot van Metje van Holland, Westerwoud 16. Afgelopen vrijdag heeft de 
begrafenis alhier plaatsgevonden na een dienst in deze kerk. 
  
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. L. de Ronde uit Tiel 
Ouderling van dienst                        : Jaap de Ronde 
Diaken                      : Gerda van den Brink 
Organist            :  
Lector                      : Berthe Strengers 
Koster                       : Ab van den Pol 
Kindernevendienst            : Mirjan Schep & Gerda Holl 
Zingen            : Psalm 86: 1 en 4 
              : Psalm 86: 5      
Gebed om Ontferming ter afsluiting       :  Lied  301-A 
Glorialied            : Lied 769: 1 en 5 
Kindernevendienstlied           : Wij gaan voor even uit elkaar….. 
Lezing             : Genesis  37                                                                          
             : Lied 166-A: 1 en 2                 
Lezing              : Lucas 18: 1 – 8                                                                     
             : Lied 942: 1 en 3 
             : Lied 130-A:  1,2 en 3 
Zingen met kinderen           : Lied 166-B 
Gedachtenislied           : Vaste rots van mijn behoud (zie pagina 3 zondags 
            brief) 
              : Lied 966: 1,4 en 5 
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 23 oktober 2016 
10.00  uur   ds. P. J. Rebel uit Utrecht 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter  onder steu-
ning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
 
 
18.30 uur    Geen Dienst 

 
 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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   16 oktober 2016   
                
    Eenentwintigste zondag na Trinitatis 
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 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

 
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                                                                                                                   
 
Verkoop loten start dus houdt uw portemonnee in de aanslag! 
De jaarlijkse Rommelmarkt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van de maand no-
vember, dit jaar 5 november. Een vast onderdeel van de rommelmarkt is de verloting. In de 
periode van 17 oktober tot 29 oktober a.s. worden alle leden van De Voorhof benaderd om 
loten te kopen. Er zijn mooie prijzen te winnen! 
De Hoofdprijs is een reischeque ter waarde van € 250,- 
De loten kosten € 0,50 per stuk en voor € 2,50 krijgt u er zes. De opbrengst komt ten goede 
aan de kerk en vele goede doelen dus wij raden u aan om veel loten te kopen! 
Bij voorbaat dank aan alle oude en nieuwe vrijwilligers die ook dit jaar weer mee willen wer-
ken! 
Met hartelijke groet, 
Ingrid Bijker-van der Pol 
Petra van Driel-van Kesteren 
 
Taakgroep Vorming en ontmoeting: 
- Zondag 16 oktober Wandelen met Caritas 
Elke 3e Zondag van de maand wordt er een wandeling georganiseerd. We vertrekken om 
14.00 uur. De wandeling staat onder leiding van Sjaak van der Worp. Kosten: €2 voor de 
chauffeur. Aanmelden: stuur een mail naar caritaswoudenberg@gmail.com o.v.v. je naam, 
adres en telefoonnummer. Enkele dagen voor de “wandeldag” krijg je informatie 
- 18 oktober 2016, 19.30u. Filmplus: ‘Wadjda’. 
Scherpenzeel: Meer informatie: www.de8hoek.nl  
Contactpersoon Ruud Gerritsen, gerritsenruud@ziggo.nl. 
 - 27 oktober 2016, 20.00u. ‘Het puberbrein’ In een humoristische presentatie geeft Aletta 
Smits verklaringen over hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt en hoe volwassenen daar 
mee om (kunnen) gaan. Een schitterende presentatie!  
Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl 
 
Filosofisch café: Meeste stemmen gelden… 
Een van de grondprincipes van onze democratie en daar zijn we eeuwenlang van jongs af aan 
mee opgevoed en opgegroeid. Maar is democratie wel de beste bestuursvorm, en hoe komen 
we eigenlijk aan democratie? Is dat echt “de macht aan het volk” zoals de letterlijke vertaling 
luidt? Kun je eigenlijk iedereen wel laten stemmen, en waardoor laat je je leiden als je gaat 
stemmen? Remko van Broekhoven heeft over deze vragen uitgebreid nagedacht en er ook 
over geschreven. Aanvankelijk was hij journalist, sinds enige jaren is hij zelf verbonden aan 
de School voor Journalistiek in Utrecht. Hij schrijft regelmatig voor bladen als Trouw en de 
Volkskrant. 
De taakgroep Verdieping en Ontmoeting is er trots op hem als spreker aan te kunnen kondi-
gen voor het Filosofisch Café op donderdag 27 oktober a.s. in De Voorhof. De aanvang is 
20.00 uur. Na de inleiding is er voldoende tijd voor een nadere toelichting of voor het stellen 
van vragen. Uiteraard is er na afloop gelegenheid voor een glaasje. De toegang ter bestrijding 
van de onkosten is € 5,- 
 
 
 

 
 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekoek heeft vakantie van 15 t/m 23 oktober. In dringende gevallen kan contact 
opgenomen worden met een van de ouderlingen 
 
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: beroe-
pingscommissie@pkndevoorhof.nl. Wij willen u vragen dit voor 23 oktober te doen. 
 

 

Gedachtenislied: 
Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schaûw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d' aardse woon 
opklimt tot des rechters troon,- 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 
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