
 

 
 
 
 
 
Bloemen:  
 
 
 
 
Collecte:  
1e Collecte: Wereldvoedseldag, Leven van vis en ecotoerisme in Nepal 
 De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maan-
den per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch onder-
voed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun 
inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimu-
leren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- 
en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt 
UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen 
dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen.  
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. 
 
Collecte ten behoeve Noodhulp na de Tsunami op Sulawesi op 21 oktober 2018:  
Sulawesi is hard getroffen door natuurgeweld. Het dodental loopt snel op. Honderddui-
zenden mensen hebben dringend medische zorg, voedsel en water nodig.  
Een krachtige aardbeving gevolgd door een metershoge vloedgolf. Er wordt gesproken 
over mogelijk duizenden doden. Veel mensen zijn nog vermist en de buitengebieden 
zijn nog niet eens bereikt. Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig.  
Daarom willen we de collecte van zondag 21 oktober 2018 ten goede laten komen voor 
de Noodhulp na deze ramp. Als u geld wilt over maken dan kan dit natuurlijk ook:  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. 
Diaconie De Voorhof o.v.v. Noodhulp 
Sulawesi.  
De diaconie zal de totale opbrengst 
van de collecte en het bedrag wat op 
de bankrekening wordt gestort ver-
dubbelen!   Helpt u ook mee? 
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14 oktober 2018 

 
Twintigste Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur         
Predikant     : ds. T. Woltinge uit Amersfoort 
Ouderling van dienst    : Arend Hoogers 
2e Ouderling     : Alice Bossema 
Diakenen     : Jan Holl, Henny Voogt 
Organist     : Wim Hoek 
Lector     : Siert Smit 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Marlies van der Laan, Annemiek van der Wansem 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart en Jascha Standaart 
Zingen     : Lied 282 vers 1,2,3 
      : Lied 282 vers 4 
      : Lied 303 
Schriftlezing     : Romeinen 13 vers 8-10 
      : Psalm: 119 vers 1,2 
Schriftlezing     : Marcus 10 vers 17-31 
      : Psalm:119 vers 3,4 
      : Lied 912 
Gebed en afgewisseld met    : Lied 367k 
      : Lied 840 
 
 
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:   Leerdienst in de Catharinakerk 
  Voorganger ds. Pieter Koekkoek 
 
     Thema:   Gastvrijheid in de Bijbel. 
 
 
 
 
 
 
Kerkdienst volgende week   
Zondag 21 oktober  2018   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  
Collecte: ten behoeve Noodhulp na de Tsunami op Sulawesi.   
 
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:  Oktober 2018 
Bakfiets, baksteen, bakvis,  bakkebaard, baklap, bakzeil. Al herkend? 
Inderdaad. Allemaal ‚bak‘ middelen, maar dat slaat natuurlijk  nergens  op.  
Wél op bakken en natuurlijk.(biologisch) Graag verzamelen we deze maand de échte bakmidde-
len zoals daar zijn broodmix, speltmeel, broodmeel, pannenkoekenmix, volkorenmeel, cakemix. 
Enzovoort. En om het allemaal soepeltjes en ‚gladjes‘ te kneden zeggen  we geen nee tegen een 
flesje of blikje  zonnebloemolie. Het is me toch wat. Dat  vragen  we, in dit geval, mét blikken 
zonder blozen. Hartelijk dank. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg 
Joaquim Costa Zangui is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 
2018 werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is.  
Joaquim Costa Zangui, ook wel bekend als Lutambi, is schoolleraar en studeert rechten. Hij is 
ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de noord-
kust van Angola. De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een nieuwe 
voorzitter van een commissie, die de belangen behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou 
zelf ook plaatsnemen in de commissie. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autori-
teiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissidenten zijn in Angola vaak het 
doelwit van arrestaties en verdwijningen.. 
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Thaise advocaat bedankt Nederlandse brievenschrijvers De Thaise advocaat en mensenrech-
tenverdediger Sirikan Charoensiri ontving veel kaarten en brieven van Amnesty-supporters uit 
Nederland. In een videoboodschap laat ze weten dat ze daaraan veel steun ontleent en erdoor 
wordt aangemoedigd haar werk voort te zetten. De Thaise Sirikan Charoensiri, ook wel bekend 
als June, werd eind 2016 opgepakt nadat ze bij de Verenigde Naties sprak over de mensenrech-
tensituatie in Thailand. Ze kan een straf van 15 jaar cel krijgen. De politie beweert dat June de 
wet overtrad door bij een studentenprotest in juni 2015 aanwezig te zijn. De studenten eisten een 
einde aan de militaire macht in Thailand..June ging alleen maar mee om eventueel juridische 
hulp te bieden. Ze wordt nu naar alle waarschijnlijkheid vervolgd, samen met veertien studenten. 
Op de site van Amnesty International kunt u een digitaal kaartje sturen om haar te bemoedigen. 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 16 oktober lezen we weer teksten uit de grondtekst. Deze keer Job 19:23-27 en  
Markus 12:18-27. Vertalingen liggen klaar in de hal van De Voorhof 
We beginnen om 20.00 uur. 
 
Filosofisch Café: 
Een dominee in het leger, een majoor in de kerk… 
Vanuit beide perspectieven wil Henk Fonteyn de vraag “Is religie de moeder van alle oorlogen?” 
benaderen. Enerzijds is daar de 80-jarige oorlog en de huidige crisis in het Midden-Oosten, maar 
er zijn ook heel onafhankelijkheidsoorlogen uitgevochten. Hoe zit dat nou precies… 18 oktober 
a.s. om 20.00 uur in de Soos van De Voorhof hoort u er meer over en kunt u meepraten.  
De entree is 5 euro ter bestrijding van de onkosten. 
 
Creatieve ochtend “Geef kleur aan je geloof”: 
Door omstandigheden is de creatieve ochtend van “Geef kleur aan je geloof” verplaatst van  
16 naar 23 oktober.  Anneke Methorst – V & O 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 21 tot en met 28 oktober. In dringende gevallen kan dan 
contact opgenomen worden met ds Marten Jan Kooistra. 

Oud papier lopen in 2019: Een beetje vroeg misschien, maar voor het komend jaar, hebben 6 
papierlopers aangegeven, dat ze na vele jaren stoppen met het ophalen van oud papier t.b.v. 
De Voorhof. Gezien de opbrengst van het oud papier, dat we jaarlijks ophalen, ca. € 12.000 is, 
zou het vreselijk jammer zijn, als we hier mee zouden moeten stoppen omdat we papierlopers 
te kort komen. Daarom zijn we op zoek naar 6 mensen die ons willen assisteren en bereid zijn 
jaarlijks 3x (in overleg) op woensdagavond oud papier op willen halen. Niet alleen heren, 
maar ook dames zijn van harte welkom. Ik hoor graag van u.     Hilbrecht Haan, 
hhaan51@hotmail.com. 
 
Najaarsmarkt 2018: 
- 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 activiteit een bijdrage 
aan leveren, laat het dan weten. Wij denken aan: haren invlechten, schminken, 
muziek maken, spelletjes doen, kleedjes verkoop enz. We zijn benieuwd naar jouw ideeën. 
- Bij de afdeling Jeugd-/Kinderboeken zijn we op zoek naar de volgende boeken/
weekbladen:Donald Duck weekbladen, Donald Duck pocketboekjes, Arendsoogboeken - No-
wee, Kameleonboeken – H. de Roos, F. Diks, Dolfje Weerwolfje / Griezelbus – Paul van 
Loon, Boeken van Geronimo en Thea Stilton – De wakkere  muis, Boeken van Jacques 
Vriens, Boeken van Carry Slee, Boeken van Francine Oomen – Hoe overleef ik, Boeken van 
Piet Prins – Snuf de Hond e.d., Leven van een Loser – Kinney, Dagboek van een Muts  - Rus-
sell, De Waanzinnige boomhut – Griffiths, Diverse prentenboeken, Stripboeken (divers), Ove-
rige recente jeugdboeken / boekjes (AVI-boekjes, etc)Heeft u nog jeugd-/kinderboeken in 
goede staat thuis liggen, die nu verstoffen of die niet meer worden gelezen, graag inleveren bij 
Harm Jan Thiewes, Nico Bergsteijnweg 147 – even bellen voor een afspraak om in te leveren 
(tel. 2865231). Heeft u nog Pinkeltje boeken van Dick Laan liggen, deze graag niet aanleve-
ren. Hiervan hebben we namelijk al vele exemplaren . Alvast dank voor alle boeken. 
- Lotenverkopers gezocht! 
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar 2 lotenverkopers voor de loterij van de Najaars-
markt. 1 in het Zeeland en 1 in het buitengebied rond Rumelaarsweg en stukje Stationsweg 
Oost. Het is de bedoeling om aan de hand van een lijst met daarop adressen van uitsluitend 
Voorhofleden lootjes te verkopen. De verkooptijd is van 15 tot en met 27 oktober. Voor meer 
info kunt u contact met mij opnemen. Ik hoor graag van u. 
Met vriendelijke groet,    Ingrid Bijker Tel 033 2864136 Email: i.j.bijker@hotmail.com 
 
- Oliebollen bestellen? Hennipman bellen.   2862173. 

- Vind jij het leuk om op 3 november mee te werken op de Najaarsmarkt? 

Bel dan naar Sonja van Dijk. Wij kunnen nog hulp gebruiken. 

 
 


