10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Predikant
: ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst
: Gerda van ‘t Foort
Diaken
: Annelies Ravenhorst
Organist
: Adrie Duivendstra
Lector
: Erna Veldhuizen
Koster
: Ad Kleinveld
Kindernevendienst
: Hilde de Ronde en Tineke van Langeveld
Zingen
: Psalm 138:1,2
Kyriegebed met response
: Lied 367b
Gloria
: Lutherlied 2017
Kindernevendienstlied
: “Wij gaan voor even uitelkaar”
Schriftlezing
: Mattheüs 22:1-14
: Acclamatie
: Gezang 749:1,2

29 oktober 2017
Vierde zondag van Advent
Twintigste Zondag na Trinitatis
Bloemen:
De bloemengroet gaat vandaag naar de Fam. Koudijs – v. Hogendorplaan 26 en naar
Mevr. E. Faber – Vermeulen 225. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil
wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

Voor de Avondmaalsviering is een gedrukte liturgie
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:

Collecte:
1e Collecte: De Avondmaals collecte is bestemd voor de ZWO
2e Collecte: C.v K.
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook
iets extra’s verdienen.

Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude.

18.30 uur: Geen Dienst
Berichten uit de Gemeente:
- Mevr van Leeuwen - Jetten lag in het ziekenhuis maar is intussen weer thuis.
- Mevr E. Jansen is vanuit het verpleeghuis Birkhoven verhuisd naar De Stuifberg,
Hoenderberg 47 in Amersfoort (Vathorst).
-Mevr Netty Mortier-Kale, Kastanjelaan 75 is opgenomen in woonzorgcentrum De Pol,
woongroep Papaver kamer 11, Vetkamp 85, 3862 JN Nijkerk.

Woensdag 1 november
Dankdag voor gewas en arbeid.
19.30 uur: Voorgangster: Liesbeth van Deventer
Zondag 5 november 2017
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek
Doopdienst
Collecte: Theologie doceren in Hong Kong. Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk
in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd
geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. Dit Seminarie leidt studenten
op tot theologiedocent of predikant en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim
560 studenten. Zij komen uit China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar,
Laos en Indonesië, waar nauwelijks theologieonderwijs op niveau is. Door in Hong Kong een
goede theologieopleiding aan te bieden hoeven deze studenten niet naar het westen en kunnen
ze enigszins betaalbaar studeren binnen hun eigen Aziatische context. Zo geven Tjeerd en Kathleen samen het vak Kerk en maatschappij dat zij toespitsen op de landen waar de studenten
vandaan komen. Behalve les geven onderhoudt Tjeerd ook contacten met kerken en christenen
in China en blogt hij daar regelmatig over.
18.30 uur: Ds. Pieter Koekkoek

Leerdienst

ZONDAGSBRIEF

Kerkdiensten volgende week:

Kerkdiensten Zondag 5 november:
- Volgende week wordt in de morgendienst Milan Kamminga (Populierenlaan 4)
gedoopt.
- De avonddienst is een leerdienst in de Catharinakerk. Thema: De Reformatie. In deze
dienst gaan voor: dr Henk Bloem RK priester en exegeet en ds Pieter Koekkoek. In
deze dient krijgt u de gelegenheid vragen te stellen over de Reformatie toen en de betekenis hiervan voor vandaag. Het gesprek zal onder leiding staan van dhr Ton van Leur.
De dienst begint om 18.30 uur.
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 bijvoorbeeld 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.

Alleengaanden/alleenstaanden:
Vandaag komen alleenstaanden/alleengaanden weer bij elkaar om koffie of thee te drinken ,te
praten en een activiteit te doen. Daarna lunchen we. In de soos, na de dienst hartelijk welkom !
Miep Schellingerhout-ten Heuvel.
Creatieve ochtend:
Op woensdagochtend 1 november wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, breien, sieraden maken of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid
om te sjoelen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Onder het genot van een kopje
koffie of thee gaan we er met elkaar een gezellige ochtend van maken
U bent weer van harte welkom!
Sarianne van Oosterum
Tel: 0332864483
Bijbellezen uit de grondtekst:
Op dinsdag 31 oktober lezen we weer een bijbelgedeelte vanuit de grondtekst. We beginnen
om 20.00 uur in De Voorhof. Vertalingen liggen gereed in de hal van de Voorhof.
Collecte Dankdag 1 november 2017 : Project Speeltoestellen Jeugddorp de Glind.
In Jeugddorp de Glind wonen 120 uithuisgeplaatste kinderen in 25 gezinshuizen.
Van alle gezinshuis tuinen wil men graag een veilige plek creëren waar kinderen lekker frank
en vrij kind kunnen zijn om zo kansrijk en gewoon mogelijk op te groeien. Om dit te realiseren is er een grote behoefte aan buiten speelgoed zoals schommel, zandbak, trampoline en
speelhuisje. Ruimte voldoende in de tuinen. Buiten spelen is voor de ontwikkeling
van kinderen bijzonder belangrijk. Klimmen, met water en zand knoeien, onderling het contact versterken met de andere kinderen. Het hoofd wordt rustig en de spieren worden sterker.
Belangrijk voor deze kinderen en jongeren die veelal vanuit de thuissituatie gedragsproblemen hebben of achterlopen in hun fysieke ontwikkeling. Met name autistische kinderen. '
Speeltuinen Jeugddorp' is één van de in 2017 opgezette projecten van de Rudolphstichting.
Deze Stichting zet zich in voor uit huis geplaatste kinderen, maakt zich sterk voor opvang in
huiselijke - en professionele gezinshuizen en bij gezinshuisouders. Jeugddorp de Glind is
waar het 100 jaar geleden allemaal begon. Men zoekt uiteraard naar donateurs, verbinden
Diaconieën aan het project en doen aan fondsenwerving. Voor het totale project
'Speeltoestellen Jeugddorp' is een bedrag van circa €15.000 nodig. De Taakgroep Diaconaat
heeft de collecte van 1 November a.s. voor dit prachtige doel bestemd. Dus.......neem s.v.p.
een paar extra collectebonnetje of een paar eurootjes meer mee. En zoals de Stichting zegt;
een schommel is méér dan een schommel in ons Jeugddorp. Wij laten ze toch niet zo maar
een beetje 'schommelen'? We laten ze zweven!!! U kunt uw bijdrage ook storten op
NL45RABO 0382466268 t.n.v. diaconie De Voorhof bestemd voor Speeltoestellen in
Jeugddorp De Glind.
Dankdag voor gewas en arbeid 1 november:
Na de dienst staan er op de tafels in de hal attenties van de Wereldwinkel klaar voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De namen zijn per wijk ingedeeld en het zal de taak en werkzaamheden van onze wijkdames aanzienlijk verlichten als u voor een bekende die hiervoor in
aanmerking komt deze attentie wilt meenemen en afleveren.
Al vast hartelijk dank voor uw medewerking.
5 november bibliodrama:
Zondag 5 november is er weer bibliodrama na de ochtenddienst. Het thema sluit waarschijnlijk aan bij de teksten van de ochtenddienst. Van harte uitgenodigd om te komen! De activiteit
vindt plaats ná de dienst en zal gehouden worden in de soos. We drinken daar ook samen koffie. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij Corine de Kruijf, corinedk@gmail.com of 06
18340158.

Dinsdag 7 november 2017: Moeilijke Bijbelteksten:
Soms staan er dingen in de Bijbel waarvan je je afvraagt: Wat staat hier nu, en waarom staat
dat in de Bijbel? Als er gemeenteleden zijn die zelf een dergelijke tekst zijn tegen gekomen
en daar vragen over hebben kunnen zij dit aangeven. We gaan er dan samen naar kijken. Voor
wie: Iedereen die tegen vragen bij de Bijbeltekst aanloopt
Om 20.00 uur in De Voorhof
Leiding: ds. Pieter Koekkoek.
Woensdag 8 november Presentie: Zo’n breed begrip en zo eenvoudig!
Wat houdt het presentiegedachtegoed in? Presentie is een (professionele) benadering ontwikkeld door Prof. Dr. Andries Baart waarin het draait om de relationele afstemming van het
aanbod op de kwetsbare ander. Daarbij gaat het om: nabijheid en aandacht, aansluiting en
gerichtheid op de leefwereld van de ander, zorgzaamheid om ‘het verlangen’ van de zorgvrager, rust en trouw, liefde, aanspreekbaarheid van de helper, toewending naar de meest kwetsbaren. Daarmee wijkt het op Presentie gebaseerde werk nogal wat af van wat we gewoonlijk
zien in zorg, welzijn, dienstverlening en onderwijs. De medewerker kijkt eerst wat er bij de
ander op het spel staat, sluit aan en begrijpt de situatie, weet wie hij/zij voor de ander kan zijn
en doet dan wat gedaan kan worden. Presentie is dus niet: vanuit een vast kader kijken
(bijvoorbeeld vanuit de taak of vanuit beroepsregels), ‘het’ probleem vaststellen en volgens
protocol handelen. Het is Eerst breed kijken, dan afstemmen en dan pas handelen.
Locatie: PKN De Voorhof, In De Soos. Om 20:00 uur, 19.45 uur binnenlopen
Spreker: Maaike van de Wetering-Wolswinkel (Gecertificeerd Trainer van Presentatieleer)
Vakantie ds. Marten Jan Kooistra:
Heeft vakantie van 19 oktober tot en met 5 november. In dringende gevallen kan contact worden opgenomen met 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

Cupcakes bakken!
Wat is er leuker dan cupcakes bakken..??... Cupcakes bakken voor het goede doel! Taakgroep
JOP daagt alle jongeren uit om hun baktalenten in te zetten en hun verse cupcakes op vrijdag
3 november om 20 uur bij De Voorhof in te leveren. Deze zullen dan de volgende dag op de
rommelmarkt verkocht worden. Alle jongeren die hun bakprestatie inleveren dingen mee naar
de cupcakecup en ontvangen een lootje voor de grote loterij. Misschien win je dan wel een
ballonvaart!? Als je nog vragen hebt, neem gerust contact op! Groeten Jaap de Ronde,
0633586071, ronde_jaap@hotmail.com

Informatie over De Voorhof :

www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26
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Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.

