
 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. J.A. Baas, Vermeerlaan 4 .en naar Mevr. W. 
Stuivenberg, Van Hogendorplaan 21  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: Vredesproject Tent of Nations: Tent of Nations is een educatieve boer-
derij met het vredesproject van de Palestijn christelijke familie Nassar in Bethlehem. 
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. De familie Nassar put 
hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in vriendschap, solidariteit en gebed om hen 
heen staan. Draagt u ook uw steentje bij? Meer informatie leest u op 
www.tentofnations.nl. 
 2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder  ook de kosten vallen die gemaakt 
moeten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. Corrie de Bree, Schanspark 44,  ondergaat deze week een hartoperatie. Hope-
lijk lukt de ingreep nu.   
- Dhr. H. Vredeveld van de P.C. Hooftlaan is als u dit leest, waarschijnlijk weer thuis 
na een ziekenhuisopname.  
- Dhr. M. Rommers is vanuit het UMC opgenomen in het revalidatiecentrum: De Hoog-
straat revalidatie, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht  
- Dhr. G. Kramer, Schoutstraat 38, hoopt morgen weer thuis te komen uit het verzor-
gingshuis 
- Dhr. van Harskamp, Kersentuin 69 wordt deze week voor een operatie opgenomen in 
het Meanderziekenhuis in Amersfoort 
- Mevr. C. G. v.d. Brink, Maarten van Rossumweg 37 is weer thuis.  
 
 
   

                    Vierde zondag van Advent 
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   6 november 2016   
                
   Eerste zondag van de Voleinding 

 
10.00 uur 
Predikant   : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst : Leny de Koeijer 
Diaken   : Janny Kaljee 
Organist   : Jaap van Dijk 
Lector   : Trudy Stoffer 
Koster   : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst  : Mariëlle Timmerman & Jolanda Radstaake   
Zingen   : Psalm 85:1,3 
Gloria    : Lied 103c:1,2 
Kindernevendienstlied : Wij gaan voor even uit elkaar 
1e Schriftlezing  : Genesis 41:28-46 
    : Lied 166b * 
2e Schriftlezing  : Lukas 19:41-48 
    : Lied 339a 
    : Lied: 768 * 
    : Lied: 763 
  
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 13 november 2016  
10.00 uur: kandidaat Liesbeth van Deventer  
Collecte: Kerk in Actie binnenlands Diaconaat: In een r ijtjeshuis midden in Lelystad 
runnen enthousiaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum Waterwijk. Wie wil loopt er bin-
nen voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. Kali komt hier iedere 
dag. "Sinds mijn man overleden is, is dit mijn tweede huis.” Nadia en Fatima komen voor de 
naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is één van de diaconale activiteiten van het 
interkerkelijke samenwerkingsverband IDO. Binnen IDO zetten driehonderd vrijwilligers zich 
in voor mensen die eenzaam zijn, gebrek hebben, tussen wal en schip vallen of kampen met 
schulden.  
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
 
 

http://www.tentofnations.nl.


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 November 2016: 
Wij gaan de maand November op de persoonlijke toer. Persoonlijke verzorgingsmiddelen 
zoals shampoo, tandpasta, vloeibare zeep, badschuim, haarlak, crème , enz. enz. staat name-
lijk op de wenslijst.  Dus......, lekker  ruiken, big smile, haartjes  in de plooi en geen rimpeltje 
te zien. Dát wordt weer een mooie maand! 
 
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 
 
Taakgroep Vorming en ontmoeting: 
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 bijdra-
ge 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. 
Zaterdag 12 november Sint Nicolaasmarkt in de Martinuskerk en op kerkplein, Dorps-
straat 15, Doorn. Zie voor  meer  informatie het Activiteitenboekje 2016-2017.  LEUK 
VOOR ALLE LEEFTIJDEN! Meer info op website www.parochie-sintmaarten.nl en t.z.t. op 
www.sintnicolaasmarkt.nl. Tijd: 10.00-16.00 uur.  
Zondag 13 november St. Maartenlunch om 12.15 uur in de Catharinakerk Wouden-
berg. De oecumenische taakgroep “Verdieping en Ontmoeting” nodigt u uit voor de traditi-
onele 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.  
Zondag 13 november Kleuterkerk.  Kleuterkerk is een vier ing van ongeveer  dr ie kwar-
tier voor de allerkleinsten. Zie voor meer informatie het Activiteitenboekje 2016-2017.  
www.parochie-sintmaarten.nl 
Dinsdag 15 november Moeilijke Bijbelteksten om 20.00 uur in De Voorhof. 
Soms staan er dingen in de Bijbel waarvan je je afvraagt: Wat staat hier nu, en waarom staat 
dat in de Bijbel? Tekstgedeelten waar zelden of nooit over gepreekt wordt en waarvan de 
betekenis duister blijft. Voor iedereen die tegen vragen bij de Bijbeltekst aanloopt.  
Leiding: ds. Pieter Koekkoek. 
 
Kleding voor Roemenië stopt: 
Op 30 oktober jl. is Marius van Beusekom uit Barneveld overleden. Jarenlang zamelde hij 
kleding in en bracht dit naar Roemenië. In Woudenberg kon u het inleveren op Stationsweg-
Oost 120. De kinderen van de heer Van Beusekom zetten het inzamelen niet voort, waardoor 
ook het inzamelpunt in Woudenberg stopt.  
Met vriendelijke groet en bedankt, Anton de Greef. 
 

 
 

 
Cantorij: 
In de dankdag-dienst van jl. woensdag zong de cantorij mee. Als u erbij was, heeft u onze gast 
van 10 jaar gezien, die van harte meezong tijdens het optreden. En komende woensdag 9 no-
vember gaat de cantorij weer aan de slag met nieuwe muziek voor een Adventsdienst in decem-
ber. De cantorij repeteert elke oneven week van 18.45 – 20.00 uur. Tiny van Eeuwijk is onze 
vaste en enthousiaste dirigente. Als u van zingen houdt, van gezellige mensen en dus een goede 
sfeer: van harte welkom om mee te komen doen. We drinken na de repetitie (voor wie wil) kof-
fie/thee in de hal. (>Dan kletsen we minder tijdens de repetitie (;-). 
Hartelijke zanggroet, @nneke Methorst 
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