
 

 
 
 
 
 
 
 
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, waaronder de bijdrage van de diaconie aan 
het Noodfonds gemeente Woudenberg. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
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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23 september 2018 

 
Zeventiende Zondag na Trinitatis 

 
 
10.00 uur         Israëlzondag 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Bert Boels 
2e Ouderling     : Rob Koelewijn 
Diakenen     : Johan Jansen, Tiny van Dijk 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Erna Veldhuizen 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : August Wijnberg, Gerda Holl 
Beeld en Geluid    : Reinier Vunderink 
Zingen      
      : Psalm 121:1,3 
Gloria      : Lied 217:1,3,5 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Deuteronomium 13:2-6 
      : Lied: 139a * 
2e Schriftlezing    : Markus 9:30-37 
Acclamatie     : Lied: 339a 
      : Lied: 991:1,5,6,7 
      : Lied  984:1,4,5,6 
  
 
  
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
 
 
 
 
Kerkdienst volgende week   
Zondag 30 september  2018   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra Familiedienst 
Collecte: Straatpastoraat Amersfoort, Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle 
bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reage-
ren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een 
NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. De daklozen worden actief geweerd uit het straat-
beeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En 
het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke 
initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook gezien worden als een signaal tegen deze 
maatschappelijke ‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, 
maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als een volwaardig mens te zien en te bena-
deren.  
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Voedselbank:   
September wordt  een ‚deeg‘lijk maandje.  Wel degelijk! 
Deegwaren, dus pasta zoals de Italianen het benoemen zijn in vele soorten voorhanden zoals 
spaghetti, macaroni, lasagne. Of ook gevuld, zoals ravioli, tortellini of cannelloni. 
In de supermarkten verkoopt men meestal zgn. ‘droge’ pasta’s Tja, als je daar geen  droge mond 
van krijgt? Dus als het even kan graag een lekker sausje er bij want pasta zonder saus is als een 
kerk zonder liedboek. 
 
Familiedienst: 
Volgende week zondag 30 september is de eerste Familiedienst. In de Schakel van september 
heeft u daarover al het één en ander kunnen lezen. Kort gezegd komt het er op neer dat Familie-
diensten laagdrempelige diensten zijn voor jong en oud. Deze diensten worden door de dienst-
doende predikant en 4 tot 6 gemeenteleden voorbereid. Samen bedenken zij het thema en werken 
dit verder uit. Naast het orgel wordt de samenzang ook begeleid door een combo of een aantal 
muzikanten.  
 
Het thema voor 30 september is: ‘Grote avonturen beginnen klein..’.  
We gaan onder andere het verhaal van Mozes uit Exodus 2 lezen en een aantal mooie liederen 
zingen. Ook zal het thema op een verrassende wijze over het voetlicht worden gebracht. Naast de 
organist, zal het Combo van de Voorhof een paar samenzangliederen begeleiden. 
Tijdens deze dienst zal Tim van Ledden, het zoontje van Frans en Jacqueline van Ledden – van 
Bentum, Laanzicht 50 worden gedoopt.  
Er is kinderoppas voor de aller kleinsten, en voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 is er een 
speciale vorm van kindernevendienst.  
We hopen op een mooie en inspirerende dienst en natuurlijk op uw/jouw komst!! 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag ,30 september , bent u hartelijk welkom op de bijeenkomst van alleengaanden/
alleenstaanden ! 
Na de dienst. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
   
Najaarsmarkt 2018: 
Kinderkleding gezocht: Voor de najaarsmarkt van zaterdag 3 novem-

ber zijn wij nog op zoek naar kinderkleding(voor kinderen tot 4 jaar). 
Heeft u kleding dan kunt u het schoon brengen naar:  Sonja van Dijk , 
Frans Halslaan 28 

Veiling van diensten en producten: 

Op zaterdag 3 november zal er een veiling plaats vinden van diensten en producten. Op dit mo-
ment kunt u bieden op: 

- 1 uur mandoline of banjo les van Klaske, inclusief kop koffie en gezellig praatje, vanaf € 7,50 

- Fototaart voor elke gelegenheid van Rudie, vanaf €  10,- 
- Diner voor 4 personen, Diana kookt voor u en levert het thuis af, vanaf € 50,- 
- Dagje zeilen op de Biesbosch met Pieter Koekkoek voor maximaal 5 personen, vanaf € 50,-
Heeft u zelf iets te veilen laat het dan weten aan: Sonja van Dijk 06.12673553 of mail naar son-

ja.van.dijk@kpnmail.nl 

 

Wij zoeken nog leuke activiteiten voor op het activiteitenplein: 
Heb jij een leuk idee voor zaterdag 3 november om zoveel mogelijk 

geld in te zamelen voor de najaarsmarkt en wil jij er met jouw activi-
teit een bijdrage aan leveren, laat het dan weten. Wij denken aan: ha-
ren invlechten, schminken, muziek maken, spelletjes doen, kleedjes 
verkoop enz. enz. We zijn benieuwd naar jouw ideeën. 

Verjaardagsfonds: 
Zoals wij in de laatste schakel schreven gaat het goed met de opbrengst van het verjaardag-

fonds. Maar om dit zo te houden hebben we mensen nodig om de kaarten weg te brengen en 
later de zakjes weer op te halen. Wij hebben op dit moment 2 plaatsen om in te vullen , het 
gaat om een wijk in het Zeeland en in het Groenewoud. Wie komt ons helpen 
Opgeven kan bij Hans & Trudi Stoffer Kersentuin 49 tel 033-2861852 of  

per mail hntstoffer@kpnplanet.nl . 
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