
 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar de  Dhr. H. Bijker – Vondellaan 35  en naar Dhr. 
Kielder—Kersentuin 1.  Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbren-
gen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte: 
1e Collecte: Wereldvoedseldag: Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen. 
 In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discri-
minatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien 
te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Part-
nerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest 
kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen 
verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in 
het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bij-
enkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het 
gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 
80% terug te dringen. Collecteer mee voor dit mooie project! 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt wor-
den door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse 
wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr Erris van Egdom, Kon. Emmastraat 15, is opgenomen in het Meanderz Medisch 
Centrum, Maatweg 3, 3813TZ, Amersfoort. 
 
 
Overleden: Op 7 oktober 2017 is overleden Hendrikus (Henny) Meerbeek, Kersentuin 
44, op de leeftijd van 84 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 12 oktober op de 
begraafplaats van Woudenberg. We zullen Henny Meerbeek gedenken in de dienst van 
29 oktober in Groenewoude. 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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15 oktober 2017 
 

Achttiende Zondag na Trinitatis 
 

 
10.00 uur  
Predikant     : Ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Bert Boels 
Diaken     : Helen Jansen 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Alice Bossema 
Koster               : Bertus Brouwer  
Kindernevendienst              : Hilde de Ronde en Janneke Smit  
Zingen:     : Psalm 13: 3 en 4 
      : Lied 299: 1 en 2 
Loflied     : Lied 302: 1,3 en 4 
Kindernevendienstlied   : “wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing Profeten    : Ezechiël 34: 23 – 27 
      : Psalm 23c: 1,2, en 4 
Schriftlezing Evangelie   : Mattheus 22: 34 – 46 
      : Lied 885: 1 en 2 
                : Lied 423: 1, 2 en 3  
 
Thema:   Geloven is een dagtaak 
    
 
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  22 oktober 2017   
10.00 uur: da. Tjitske de Vries-Meijer  uit Amsterdam  
Collecte: Huize Nathanael, Rezina, Corinne vangt weeskinderen op, die geen verdere familie 
hebben die zich om hen willen bekommeren, Ze biedt deze kinderen een veilig huis en geeft de 
broodnodige aandacht aan hen. Zodat ze zich veilig , gewenst en geborgen kunnen voelen. 

 
18.30 uur: Verdieping & Ontmoeting  
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Over deze dienst: 
Thema:   Geloven is een dagtaak 
Opnieuw gaat Jezus vandaag het gesprek aan met de Farizeeën. Dit keer nemen zij het initia-
tief en willen Jezus op de proef stellen. Hun vraag aan Jezus gaat over de geboden en de ma-
nier waarop Jezus deze interpreteert. In de Talmoed (betekent: ´mondelinge leer´, en is een 
soort verklaring van de tien geboden/woorden) zijn 613 levensvoorschriften opgenomen. De-
ze 613 voorschriften worden onderverdeeld in 248 geboden, evenveel als de botten in het 
menselijk lichaam, en 365 verboden, evenveel als de dagen in het jaar. De gedachte daarbij is: 
het naleven van de Wet vraagt om een totale inzet, zowel wat betreft de menselijke mogelijk-
heden als de tijden waarop dat moet gebeuren. De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben dit 
tot een soort van leerstellig stelsel omgebouwd waaraan iedereen zich dient te houden. Jezus 
probeert veel meer de dagelijkse praktijk en levenshouding te benadrukken. Hij wil mensen 
laten zien dat de Tien woorden op de twee stenen tafelen zijn gericht op een juiste verhouding 
van de mens tot God en op die van mens tot mens. Leven in vertrouwen op God heeft een 
horizontale en een verticale dimensie. Je kunt er de vorm van een kruis in herkennen: verti-
caal is de liefde tot God, horizontaal de liefde tot de naaste. Waar beide lijnen bij elkaar ko-
men – het kruispunt – dáár moet het hart vol van zijn en dáár moet de mond van overlopen. Je 
kunt God niet liefhebben zonder van zijn kinderen te houden. ´Geloven is een dagtaak….´, 
zegt Jezus met andere woorden. 
 
Voedselbank Oktober 2017: 
Heel Woudenberg bakt! Nee, niet in de zon helaas want  de zomer is voorbij en in de maand 
oktober zitten  we allemaal in de 'herfst' van ons leven. Niet letterlijk nemen s.v.p. 
Samen met de voedselbank willen we graag gaan bakken. Dus graag bakmiddelen zoals bij-
voorbeeld Pannenkoekenmeel, broodmix, poffertjesmeel, cakemix voor de beste 'natte keek 
van de week'. Geen probleem met dat natte weer. 
Dus zoals André zegt:  Beste bakkers, allemaal klaar? Bakken maar ! 
Met dank  
 
Zondag 15 oktober Wandelen met Caritas 
We wandelen elke 3e zondag van de maand. Afstand 10 km, over Klompenpaden in de omge-
ving. Iedereen kan meedoen ongeacht het tempo. 
Kosten zijn € 1 voor de chauffeur. Consumpties voor eigen rekening. 
Start: Catharinakerk, Willem de Zwijgerlaan 38, Woudenberg. 
Meer info en aanmelden: 06-22527376. 
 
Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst: 
We lezen de teksten waarover later in de maand wordt gepreekt. We beginnen met een letter-
lijke vertaling van de grondtekst en kijken samen naar de achtergrond, de betekenis van de 
tekst en de bedoeling hiervan. Op de voorafgaande zondag ligt steeds een letterlijke vertaling 
op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit willen zich kunnen voorbereiden. 
Voor wie: Ieder die belangstelling heeft voor de achtergrond van de Bijbeltekst en mee wil 
denken over de vraag wat die teksten ons vandaag te vertellen hebben.  
Op 3e dinsdag van de maand, aanvang 20:00 uur start oktober 2017 tot en met april 2018 
In De Voorhof . Leiding: Ds. Pieter Koekkoek. In verband met de vakantie van ds. Pieter 
Koekkoek is de bijeenkomst verplaatst naar 31 oktober. 
 
Vakantie ds. Pieter Koekkoek 
Heeft vakantie van 15 t/m 22 oktober. In dringende gevallen kan in deze week contact wor-
den opgenomen met  ds. Marten Jan Kooistra of een van de ouderlingen. 
 
 
 
 

 
 
Vakantie ds. Marten Jan Kooistra 
Heeft vakantie van 19 oktober tot en met 5 november. 
Van 19 tot 22 oktober kunt u in dringende gevallen een beroep doen op uw ouderling.       
Van 23 oktober tot 5 november op ds Pieter Koekkoek. 
 
Bestelling Personenboek: 
Deelnemers kunnen het nieuwe personenboek vandaag in de hal kopen.  
De kosten zijn 3 euro (ook te voldoen met collectebonnen). Voor informatie of bestelling 
neem contact op met Jannette of Gerda.  
Jannette Maijen, 06-11286220,  Gerda van den Brink, 06-13794955  
gemeentegids@pkndevoorhof.nl 
  
Berichten uit de regio: 
Maandag 16 oktober: Meditatie vanuit de Christelijke traditie: 
Wie wil mediteren vanuit de christelijke traditie is elke maandag van harte welkom in Leer-
sum. Het programma: muziek, stukje tekst, 25 minuten stilte, muziek, het Onze Vader, een 
lied. Na afloop is er thee en wordt met wie willen een tekst gelezen, momenteel uit ‘De Wolk 
Van Niet-Weten’, een mystieke tekst uit de 14e eeuw over de relatie met God. Data: weke-
lijks op maandagavond. Tijd: 20.00 stipt, dan gaat de buitendeur dicht en blijft ook dicht, kom 
dus ruim op tijd. Vanaf 19.45 wordt er passende meditatieve muziek gedraaid. Plaats: St. An-
drieskerk/koffiekamer, Engelberg 15, Leersum. Begeleiding: Marijke van Soest. 
 
Woensdag 18 oktober 2017: Film Plus "Still Alice" 
Een verfilming van de roman “Still Alice van de Amerikaanse neurowetenschapper Lisa Ge-
nova (2007). Hoofdpersoon is Alice, die al op 50 jarige leeftijd de diagnose Alzheimer 
krijgt. Alice moet haar leven en haar relaties opnieuw leren vorm geven. Het draait niet meer 
om de toekomst, maar om het moment. En om jezelf blijven, terwijl alles om je heen veran-
dert. Informatie bij: Ruud Gerritsen E-mail: gerritsenruud@ziggo.nl Om 19.30 uur (koffie/
thee vanaf 19.00 uur):  
In de Doorslag. Achthoek Scherpenzeel.  
 
Zaterdag 21 Oktober 2017 Muziek in de St. Theresiakerk 
Klarinettrio o.l.v. Doetie van Dopperen.  
Informatie : Leon Ruijters tel 0343-414279,  Wim Huinck   tel 0343-441867 
Aanvang: 16:00 uur. Locatie: St Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
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