
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar. Mevr. C. de Bree, Schanspark 44 en naar  Mevr. 
J.K. van der Steeg, Eshoflaan 13. 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 ter  
ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commis-
sie Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
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. Corrie de Bree, Schanspark 44, wacht op een oproep voor een hartoperatie rond 
begin november. Een eerdere ingreep is niet gelukt. Laten we met haar meeleven. 
 - Mevr. Tiny van den Brink, Maarten van Rossumweg 37 is ter observatie in het Diaco-
nessenhuis, Professor Lorentzlaan 76, 3707 HL Zeist. (afdeling geriatrie A2 kamer 20).  
- Dhr. M. Rommers, Henschoterhof 11, is opgenomen in het UMCU, Heidelberglaan 
100, 3584 CX Utrecht in afwachting van een operatie. 
  
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. 
 
  

OLIEBOLLEN BESTELLEN, HENNIPMAN BELLEN  Tel. 033-2862173  

 

 

 
10.00 uur     
Predikant           : ds. P.J. Rebel uit Utrecht 
Ouderling van dienst                        : Arend Hoogers 
Diaken                      : Meino Huisman 
Organist            : Jan Koert Brinkman 
Lector                      : Johan Thiescheffer 
Koster                       : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst            : Anneke Methorst & Hilde de Ronde  
Zingen            : Lied 217 
Gebed om ontferming met respons          : Lied 367d 
             : Lied 867 
Kindernevendienstlied          : Wij gaan voor even uit elkaar 
Lezing uit het Oude Testament         : Deuteronomium 11: 26-32 
             : Psalm 19: 1, 5 
Lezing uit het Nieuwe Testament         : Lucas 14: 25-35 
             : Lied 863: 1, 3, 4, 6 
             : Lied 885 
Gebeden met als respons           : Lied 367e 
             : Lied 802: 1, 3, 4, 5, 6 
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 30 oktober 2016 
10.00  uur   ds. Pieter  Koekkoek Viering Heilig Avondmaal 
Collecte: 1e collecte, Avondmaalscollecte  is bestemd voor ZWO   
                2e voor CVK 
 
 
15.30 uur    ds. Pieter  Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

18.30 uur   dhr. M. Sarot  Leerdienst in de H. Catharinakerk 

 
 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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   23 oktober 2016   
                
  Tweeëntwintigste 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. 

Het 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 toe-
gang ter bestrijding van de onkosten is € 5,- 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op zondag, 30 oktober willen we weer bij elkaar komen na de morgendienst. 
In de soos. Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Collecte Dankdag, 2 nov. 2016: 
De collecte is bestemd voor Compassion. 
Compassion is een organisatie die de meest kwetsbare kinderen helpt in 26 landen wereld-
wijd. Ze krijgen voeding, medische zorg en onderwijs. Alle kinderen horen ook over Jezus' 
liefde voor hen en dat ze waardevol zijn in Gods ogen , dat heeft enorme invloed op hun ei-
genwaarde. Hierdoor kunnen ze zich beter ontwikkelen en vaardigheden leren die ze nodig 
hebben om voor zichzelf en hun familie te zorgen. 
 
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 
 
 
OLIEBOLLEN BESTELLEN, HENNIPMAN BELLEN Tel. 33-2862173 

 
 

 
 
Taakgroep Vorming en ontmoeting: 
Donderdag 27 oktober, 20.00u. ‘Het puberbrein’ In de Prot. Gem. De Achthoek Scher-
penzeel In een humor istische presentatie geeft Aletta Smits verklar ingen over  hoe het pu-
berbrein het pubergedrag stuurt en hoe volwassenen daar mee om (kunnen) gaan. Een schitte-
rende presentatie! Contactpersoon Jan Konijn, jkonijn@hetnet.nl 
Dinsdag 1 november om 20.00 uur Filmavond Luther in De Voorhof: 
In twee uur gaat dit geromantiseerde kostuumdrama met grote stappen door het leven van 
Maarten Luther. Gespeeld door een vaak gekweld kijkende Joseph Fiennes, een Engelsspreken-
de Luther.  Opgave:  Open inloop 
Woensdag 2 november om 20.00 uur Gespreksgroep Bijbelteksten lezen vanuit de grond-
tekst.in De Voorhof: 
We lezen de teksten waarover later in de maand wordt gepreekt. Op de voorafgaande zondag 
ligt steeds een letterlijke vertaling op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit willen zich 
kunnen voorbereiden. Leiding: Ds. Pieter Koekkoek. 
Donderdag 3 november om 20.00 uur Informatieavond over vredesproject Tent of Nati-
ons. in de Catharinaparochie: 
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke 
familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedrei-
ging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatie-
ve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”  
NB: LOCATIE IS GEWIJZIGD IS NU CATHARINAPAROCHIE !!! 
Info: Alette van de Lagemaat (avdlagem@kpnmail.nl). 
 
 

Kindernevendienstlied: 

 

 

 

 

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt 
Er—vaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal 
Het licht ver-bindt ons met el-kaar: Het is voor al-le-maal. 
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