
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:  
 
 
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!  
 
 
Collecte:  
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, een bijdrage voor de kosten die de diaconie 
maakt t.b.v. actief ondersteunend jeugdwerk gemeente werk. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die 
nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de gemeente: 
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22 juli 2018 

 
Achtste Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur              
Predikant     : ds. Tjitske de Vries-Meijer uit Amsterdam 
Ouderling van dienst    : Anneke Bos 
2e Ouderling     : Bert Boels 
Diakenen     : Kees van Wolfswinkel, Gerda van den Brink 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Trudy Stoffer 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Gerda Holl 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Jascha Standaart 
Zingen      

     : Psalm 84 vers 1 en 2 
     : Psalm 84 vers 6 

      : Lied 910 vers 1, 2 en 4 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing      : Psalm 62: 1 – 13   

     : Psalm 62 vers 1 en 5 
Schriftlezing     : Matteus 11: 25 – 30   

     : Lied 863 vers 1, 2 en 4 
      : Lied 900 (3x) 
      : Lied 423 vers 1,2 en 3 

 
       
 
 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week 
 
Zondag 29 juli  
 
10.00 uur:  ds. Ruben den Hartog  
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen,  
Bloemenfonds, de kosten van de bloemen voor in de kerk. 
 
 
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank:  Juli/Augustus 2018: 
AaaHaa, dus we gaan gewoon nog even door met het zelfde? Maar ALDIe pakken in dat krat, dat 
wordt niet een beetje LIDL, maar heel veel. JUMBO hoeveelheden mag je wel zeggen! Ja, zegt 
DIRK tegen meneer HOOGVLIET, daar hebben nu we eenmaal onze supers voor opgericht. 
Kunnen we mooi SPARren met elkaar.  
Dus keuze voldoende. U kunt de komende warme maanden juli én augustus nog steeds pakken 
sap of limonadesiroop en alles wat lekker smaakt uit het pak of blik inleveren. Als je maar weet 
dat Albert Hein en Jumbo al heel lang in onze Schakel adverteren. Die hebben dus een PLUSje 
voor.  
Nog even door’pakken’ voor de voedselbank.  
Daarna wordt het in’pakken’ voor de vakantie.  
Veel plezier gewenst, thuis, in de tuin of verder weg.  
En..... tot ziens.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op zondag,29 juli, is er een bijeenkomst voor alleengaanden/alleenstaanden. 
Hartelijk welkom in de soos, na de dienst. In juli en augustus drinken we koffie of thee ,maar 
lunchen we niet samen. En hebben geen activiteit. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Vakantie: 
Ds Marten Jan Kooistra heeft vakantie van 6 juli tot 30 juli. Als u tussen 6 juli en 20 juli een 
predikant nodig heeft dan kunt u een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek. Van 21 juli tot 29 juli 
kunt u de wijkouderling bellen, zij weten wie in deze periode vervangt en nemen dan contact op 
met de betreffende predikant.  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 juli t/m 19 augustus. Tot 29 juli kunt u in dringende 
gevallen contact opnemen met één van de ouderlingen. Vanaf 30 juli kunt u contact opnemen 
met ds Marten Jan Kooistra. 
 
Musical Jakob:  
Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd gaan we volgend voorjaar, 29, 30 en 31 maart 2019, 
vier keer de musical uitvoeren in De Voorhof. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen 
van mensen die mee willen doen en daardoor hebben we al een aardige lijst met namen. Daar zijn 
we als stuurgroep erg blij mee. Enkele mensen hebben in de wandelgangen aangegeven dat ze 
mee willen doen, we willen hen vragen zich via de website aan te melden. Dan hebben we alle 
gegevens bij de hand.  
Het aanmeldformulier is te vinden op onze website: https://www.musicalwoudenberg.nl/ waar je 
ook via de website van De Voorhof kunt komen. 
De informatieavond is gepland op donderdag 6 september aanstaande en is bestemd voor alle 
mensen die willen meewerken of zich daarvoor al hebben aangemeld. Meer informatie hierover 
zal nog volgen. De eerste kooravond is op donderdag 13 september, de eerste toneelavond start 
waarschijnlijk eind september. Halverwege de maand september zullen er audities plaatsvinden, 
dit is om te kijken wie we het beste welke rol kunnen geven. Iedereen mag meedoen, er zullen 
dan geen mensen afvallen.  
We doen nog graag een oproep aan zingende mannen. We hebben tot nu toe al een aantal in-
schrijvingen van mannen die zich hebben opgegeven voor het koor, we zouden dit aantal echter 
graag willen uitbreiden. Dus geef je op! 
We zijn ook altijd aanspreekbaar voor vragen of opmerkingen, dus als er iets is met betrekking 
tot de musical dan horen we het graag.  
Hilde, Angelique, Diane, Petra, André en Sierd 
 

Kerkproeverij: 
Samen op weg… 
Bid niet dat het uitnodigen makkelijker zal worden – bid dat jij beter zult worden; bid niet om 
minder problemen – bid voor meer expertise. Vraag niet of God de 
omgeving wil veranderen – vraag God of Hij jou wil veranderen. 
God is iets in ons aan het doen, niet alleen door ons 
Lees ook in de Schakel en op de website over Kerkproeverij. 
 
 
 
Startzondag 9 september 2018: 
Noteer vast in uw agenda! Op 9 september is de Startzondag; we willen met elkaar het nieuwe 
seizoen beginnen met een mooi afwisselend programma. 
Reserveer van 9:30  tot ongeveer 13:00. Meer informatie over het programma volgt in de ko-
mende Schakel. 
 

https://www.musicalwoudenberg.nl/

