
 

 
 
 
 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. K.J. Uneken, Kersentuin 1, kamer 3 en naar 
Mevr. H.G. Verburg, Kersentuin 1, kamer 18. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de 
bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt geduren-
de de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

Collecte:    
1e Collecte: De Avondmaalscollecte  is bestemd voor  ZWO   
2e Collecte: C.v K. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr M. Rommers, De Henschoterhof 11, verblijft in het UMCU Heidelberglaan 100, 
3584 CX Utrecht. 
- Dhr G. Kramer, Schoutstraat  38, verblijft tijdelijk in het verzorgingshuis De Amers-
hof, Zandbergenlaan 44, 3817 GP Amersfoort 
 
Overleden: op 21 oktober 2016 is over leden: Louise Tine Holtkamp van Es  
( Ekris 72) op de leeftijd van 79 jaar. Na een dienst in de Voorhof heeft de begrafenis 
plaats gevonden op 27 oktober.  
 
 Huwelijksjubileum: Dhr . en Mevr . van der Linde, Maar ten van Rossumweg 55 
waren op 25 oktober, 50 jaar getrouwd. Met deze huwelijksdag willen wij hen van harte 
feliciteren.. Wij wensen hen en al hun dierbaren de goedheid van de Heer toe.  

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 mee-
nemen s.v.p. Anders krijgen we blik-schade!  Dank u. 
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10.00 uur    Viering Heilig Avondmaal  
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                        : Bert Boels 
Diaken                      : Kees van Wolfswinkel 
Organist            :  
Lector                      : Carolina van der Krans 
Koster                       : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst            : Arieëne Koelewijn en Annemiek van der Wansem  
Zingen             

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! 

 
 
15.30 uur    ds. Pieter  Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 

 
 
18.30 uur   Leerdienst in de H. Catharinakerk 
Voorganger           : dhr. M. Sarot  
Ouderling van dienst                        : Annelies Buurmans 
Diaken                      : Géliene Boshuizen  
Organist 
Koster 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 6 november 2016 
10.00  uur    
Collecte:  
 
 
18.30 uur    

 
 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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   30 oktober 2016   
                
  Drieentwintigste zondag na Trinitatis 

10.00 uur    Vier ing Heilig Avondmaal  
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                        : Bert Boels 
Diaken                      : Kees van Wolfswinkel 
Lector                      : Carolina van der Krans 
Koster                       : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst            : Arieëne Koelewijn en Annemiek van der Wansem  
Zingen                      : Psalm 126:1,3  
Kyriegebed met           : Lied  367b 
Gloria             : Lied 146c: 1,3  
Kindernevendienstlied          : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing            : Genesis 41:1-27  
Acclamatie :             : Lied 339a 
             : Lied 802:1,2,6  
Avondmaal 
             : Lied: 404e  
Communielied                : Lied 377    
Slotlied             :  Lied 418 
 

 
15.30 uur   ds. Pieter  Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
18.30 uur   Leerdienst in de H. Catharinakerk 
Voorganger           : dhr. M. Sarot  
Ouderling van dienst                        : Annelies Buurmans 
Diaken                      : Géliene Boshuizen  
 
Kerkdiensten volgende week: 
Woensdag 2 november Dankdag 
19.30 uur kandidaat Liesbeth van Deventer  met medewerking van de cantorij 
Collecte: Deze is bestemd voor  Compassion 
 
Zondag 6 november  
10.00  uur   ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte: Vredesproject Tent of Nations.  Vredesproject Tent of Nations: Dit is een edu-
catieve boerderij met het vredesproject van de Palestijn christelijke familie Nassar in Bethle-
hem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van 
het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het 
motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Kinderen komen op zomerkamp, jongeren werken op 
het land, buitenlandse groepen komen op bezoek. heen staan.  
Meer informatie op www.tentofnations.nl 
 
18.30 uur   Geen Dienst 
 
 
 
 
 

http://www.tentofnations.nl
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Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op 30 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Na de morgendienst. In de soos. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Bjibellezen uit de grondtekst:  
Op dinsdag 1 november lezen we weer een Bijbelverhaal vanuit de grondtekst. Deze keer: 
Genesis 41:28-46. Vertalingen liggen gereed in de hal van de Voorhof. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 2 november wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend geor-
ganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, kaarten wilt maken of 
gewoon 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 tel. 0332864483  sarianne@kpnplanet.nl 

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: 
Zaterdag 5 november hebben we weer de jaarlijkse rommelmarkt, met boeken, glaswerk, sie-
raden, curiosa, handwerken, raden en rad van avontuur, elektra, speelgoed, crea, meubelen, 
enzovoort, enzovoort. O ja ook onze heerlijkste OLIEBOLLEN!!!!   
Of drink een kopje koffie met wat lekkers. 
Dit alles van 09.30 tot 14.30 kom ook gezellig snuffelen, tot zaterdag 
 
Contactmiddag: 
Dinsdag 8 november is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. Het onderwerp is: 
"Koninklijke akten, burgerlijke stand en naamrecht". De heer Zondag uit Baarn zal hier over 
vertellen. Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, of naar mevr. A. 
Veldhuizen, tel. 2861861. Ineke v.d. Arend. 
 
Schaatsen met 4G: 
Op vrijdagavond 11 november a.s. willen wij weer gaan schaatsen op de Vechtse banen in 
Utrecht. Gaan jullie allemaal weer mee? Iedereen die het leuk vindt en zich jong genoeg voelt 
om op de ijzers te gaan staan is van harte welkom. We vertrekken om 19.30 uur vanaf De 
Voorhof. Geef je op bij Elly Kramer: elly.kramer68@gmail.com 
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Taakgroep Vorming en ontmoeting: 
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. Dynamisch, mysterieus en zeer boeiend. De ijzersterke cast maakt deze film ook 
voor jongeren meer dan de moeite waard. Opgave:  Open inloop 
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!!!! I 
Info: Alette van de Lagemaat (avdlagem@kpnmail.nl). 
Zondag 6 november Bridgen met Caritas 2016 om 14.00 uur in de H. Catharinakerk . 
Elke eerste zondag van de maand zal er in een bridgemiddag zijn. Deze staat onder leiding van 
Sjaak van der Worp. Deelname is gratis en voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Wilt u meedoen: stuur dan een mail naar caritaswoudenberg@gmail.com o.v.v. je 
naam, adres en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met Sjaak: 06-22527376. 
Zondag 13 november St. Maartenlunch om circa 12.15 uur in de Catharinakerk 
De oecumenische taakgroep “Verdieping en Ontmoeting” nodigt u uit voor de traditionele Sint-
Maarten lunch: een gezellig samenzijn met lunch, die in het teken staat van het feest van St. 
Maarten. Dit feest is de eerste van de serie lichtfeesten die elk najaar terugkomt en leiden naar 
het grote lichtfeest van Kerst, maar ook: elkaar zien en met elkaar delen.  
U bent van harte welkom om de voorafgaande eucharistieviering bij te wonen en daarna een 
kop koffie mee te drinken.  
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