
 

 
 
 
 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr. H.G. Verburg – Kersentuin 1, kamer 18 en 
naar Dhr. J.H. van de Ende, Tabaksland 66c. 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: Jeugdwerk Jop 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten vallen, die de kerk 
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook de kindernevendienst, cateche-
se en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr  Leeuwenburg, Henschoterlaan 43 is weer thuis uit het ziekenhuis 
- Mevr Smit-van den Born (Koning Willem III straat 4) is opgenomen in verpleeghuis 
het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn,  
 
 
Geboren: 
17 augustus is Julian geboren, zoon van Jolanda en Ernst de Kruijf,  
Stationsweg Oost 144, 3931 EW Woudenberg 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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20 augustus 2017 
 

Tiende zondag na Trinitatis 
 

 
10.00 uur     
Predikant     : ds. Martin Boon, Austerlitz 
Ouderling van dienst   : Bert Boels 
Diaken     : Annelies van Ravenshorst 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Jan Bessembinders 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Sylvia van de Peut 
 
Zingen:     : Psalm 19: 1,2 
           : Lied 221                  
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Ezechiël: 2: 1-7 
     : Lied 806: 1 
Schriftlezing      : Marcus 6: 1-6 
     : Lied 806: 2,3 
     : Lied 419 
     : Lied 909: 1 en 3  
 

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  27 augustus 2017 
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal 
Collecte: ZWO 
 
15.30 uur:  ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude. 
Collecte: ZWO 
 
18.30 uur: Geen Dienst 
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Voedselbank Juli en Augustus 2017: 
Het wordt een hete zomer. Althans, dat voorspellen de weerprofeten. En een profeet spreekt 
(altijd?) de waarheid. Dus moeten we voorkomen  dat we de komende maanden juli én augus-
tus 'droog' komen te staan. Daar is maar één manier voor. Voorraden opbouwen! 
Mogen wij u verzoeken er  "Fris en Fruitig" tegen aan te gaan?.  Graag  pakken frisse sap, 
pakken fruit mix of druiven sap, tomatensap,  vruchtenlimonade siroop maar ice tea kan 
ook,  'natuurlijk'. Keuze te over. Laat die sapcentrifuge maar draaien! Hiermee voorkomen we 
dat  'je natje' een 'droogje' wordt. S(n)apje? 
Hartelijk dank. 
 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag 27 augustus hopen we bij elkaar te komen. 
Na de dienst in de soos. Welkom ! 
We drinken dan alleen koffie of thee en lunchen niet met elkaar. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
 
Personenboek: 
Wij zijn enthousiast bezig de wijzigingen en de nieuwe aanmeldingen te verwerken. Leuk dat 
het personenboek uitbreidt en dat we ook een aanmelding mochten ontvangen van nieuwe 
inwoners (vanaf augustus). 
Het einde komt in zicht. Meld u ook snel aan of stimuleer andere gemeenteleden. En vergeet 
niet eventuele wijzigingen door te geven. 
Meedoen (eventueel in beperkte vorm) zou fijn zijn, om een zo volledig mogelijke weergave 
van onze gemeente te krijgen.  Meld je nog snel aan via het formulier dat in de kerk ligt en 
deponeer deze in de brievenbus van De Voorhof of via www.pkndevoorhof.nl/informatie-
personenboek   
Als je in de vorige versie staat, hoef je indien nodig alleen wijzigingen door te geven. 
Alvast bedankt voor uw/jouw bijdrage & medewerking. 
Hulp nodig of vragen? Neem contact met ons op! 
Jannette Maijen, 06-11286220  
Gerda van den Brink, 06-13794955 
gemeentegids@pkndevoorhof.nl 
 
Startzondag: 
Op a.s. 3 sept. is de Startdag, dan is het een goede gewoonte, dat gemeenteleden lekkere hap-
jes c.q. eten verzorgen. Ook dit jaar doen we weer een beroep op u.  
Ditmaal denken we aan o.a. hartige taarten (quiche), broodjes (gezond, belegd), krentenbollen 
en pannenkoeken (voor de kinderen(?) 
Cake of soesjes zijn ook van harte welkom!  Doet u mee?  
Tevens vragen wij enkele personen, die toezicht willen houden bij het springkussen geduren-
de ong. 3 uur. Hoe meer gemeenteleden, hoe korter de tijd, die er van u gevraagd wordt.  
Voor het bovenstaande kunt u zich aanmelden/intekenen bij Gerda van 't Foort. 
Denken jullie er ook aan om je/uw muziekinstrument mee te nemen, zodat we na de dienst 
gezellig met elkaar de liefde voor muziek kunnen delen?  
Wij zien u graag na de dienst om er een fijne dag van te maken.  
Commissie. Startdag: Rob, Ariënne en Gerda  

																																																																																																																																																																																																						 

Vrij geloven 

Is vrij geloven er ook nog bij 
Of mag dat al niet meer 
Ben je eigenlijk wel vrij 
Heeft iedereen zijn eigen heer 
 
Kun je in elk land vrij geloven 
Of wordt je meteen gediscrimineerd 
Bijna niemand staat er boven 
Bang dat hen de rug wordt toegekeerd 
 
Moet iedereen hetzelfde zijn 
Kun je jezelf niet blijven 
Eigenlijk voel je je heel klein 
Bang dat ze je verdrijven 
 
Al zeggen ze, je bepaalt zelf waar je in gelooft 
Moet je dat nu wel geloven 
Het ziet zwart in je hoofd 
Je hebt het licht laten doven 
 
Het was niet je eigen keus 
Maar ja je zat vast in een groep 
Daar is er maar één de baas, de reus 
En anders zette hij je op de stoep 
 
Ik heb dit gedicht aan mijn opa gegeven 
Met als doel jullie licht niet te laten doven 
Probeer ook met een ander mee te leven 
En blijf altijd in jezelf geloven 
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