10.00 uur
Familiedienst
Predikant
Ouderling van dienst
2e Ouderling
Diakenen
Organist
Lector
Koster
Kindernevendienst
Beeld en Geluid
Zingen

: ds. Pieter Koekkoek
: Johan de Kruijf
: Lia Stegehuis
: Gerry Thiescheffer, Marja Overeem
: Berend van Surksum
: Gerry Thiescheffer
: Bertus Brouwer
: Janneke Smit
: Martin Standaart en Jascha Standaart
:

4 november 2018
Drieëntwintigste Zondag na Trinitatis

Vanmorgen is er weer een familiedienst: Over Hemel en aarde. Een koninklijk bruiloftsmaal
en mensen die uitgenodigd zijn. We hopen met mensen van alle leeftijden een fijne dienst te
hebben.
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!

19.00 uur
Sing-in.
Ds. Pieter Koekkoek / Ton Kaljee / Piet de Vries
Thema: “Zingend Geloven” en staat in het teken van een Feest der Herkenning.
Collecte: Deze is bestemd voor de Diaconie.

Woensdag 7 november
Dankdag
Predikant: ds. Marian van Giezen uit Houten
Collecte: De bestemming van de collecte op Dankdag is PONY PRET. Manege Groenewoude
maakt onder de naam Stichting PONY PRET paardrijden mogelijk voor kinderen en volwassenen, die door een beperking of financiële situatie niet kunnen paardrijden. Op 7 november zal
er een toelichting worden gegeven en een film over Pony Pret zal dan getoond worden. De
diaconie ondersteunt de Stichting PONY PRET omdat het om deelnemers gaat die anders
nooit de kans krijgen om een droom als paardrijden waar te maken.
Mocht u dit collecte doel willen steunen, stort uw bijdrage op NL 45 RABO 0382466268 t.n.v.
Diaconie PKN De Voorhof , Omschrijving Bijdrage Stichting PONY PRET.
Zondag 11 november 2018
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek
Collecte: 1e collecte is bestemd voor ZWO
2e voor Diaconie
15.30 uur: ds Pieter Koekkoek

Viering Heilig Avondmaal in Groenwoude.

ZONDAGSBRIEF

Kerkdienst volgende week:

Collecte:
1e Collecte: Kerk in Actie Zending:. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich
inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse
bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied
van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken,
maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zij n tussen inheemsen en nietinheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs
meer te weten komen over de inheemse bevolking.
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook
iets extra’s verdienen.

Berichten uit de Gemeente:
-

Voedselbank: November 2018
Jammer, maar ik vrees dat het deze maand een “soepzootje” gaat worden bij de voedselbank.
Niets van aantrekken. Lekker meedoen alsof er niets aan de hand is. Gewoon vooruit “blikken”
maar, want bij jou loopt er gelukkig niets in de soep. Dat noemen ze een “blik”opener en dat
komt goed uit, want die hebben we er bij nodig. Alle soorten soep in blik zijn welkom.
Met u medewerking loopt er niets in de soep waarvoor dank.
Opbrengst collecte “Noodhulp Sulawesi”:
De totale opbrengst ten behoeve “Noodhulp na de Tsunami op Sulawesi” heeft een totaal bedrag
opgebracht van 2.584,91 euro. Diaconie verdubbelt dit bedrag, zodat een totaalbedrag van
5.169,82 euro wordt overgeboekt.
Moeilijke teksten:
Op dinsdag 6 november lezen we weer een 'moeilijke' Bijbeltekst. Deze keer Genesis 1 en 2. De
scheppingsverhalen. Waar komen ze vandaan en wat willen ze ons vertellen?
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof
Creatieve ochtend:
Op woensdagochtend 7 november wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of met iemand gezellig
wilt bij praten, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, een krant
of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend van te maken. Dit alles
onder het genot van een kopje koffie of thee.
U bent weer van harte welkom!
Sarianne van Oosterum, tel: 0332864483
‘Samen ETEN’:
Waarom?? We zaten een tijdje geleden te eten en zeiden tegen elkaar ‘wat leuk zo onder het
eten praat je gezelliger en uitgebreider met elkaar’. Zoiets moeten we in de kerk doen!!
Dus …….. Lijkt het u/jou ook leuk, geef je op en neem gezellig iemand mee.
IEDEREEN WELKOM Vrijdag 9 november (opgeven voor 6 november)
De kosten: 5 euro per persoon.
Volgende datum: 28 december.
Alice Bossema 06 8315 6006, Elizabeth Kooistra 033 2852322,
Gerda van den Brink 06 1379 4955
Sonja van Dijk tel. 06.12673553.

zijn. Noteer de datum alvast in uw agenda en wees welkom. Op www.tentofnations.nl is meer
informatie te vinden.
Met vriendelijke groet,
Alette van de Lagemaat
Najaarsvakantie:
Reserveer nu uw najaarsvakantie in Nieuw Hydepark! In onze najaars vakantieweken in
Nieuw Hydepark hebben we nog enkele plekken vrij. Senioren ( met een kleine zorgvraag)
kunnen zich nog aanmelden voor de volgende weken: Zaterdag 24 november tot en met zaterdag 1 december en zaterdag 1 december tot en met zaterdag 8 december. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Interesse? Vraag een reserveringsformulier en/of Vakantiegids aan:
(0343) 74 58 90 / info@hetvakantiebureau.nl. Voor onze Kerst en Oud & Nieuw vakantieweken zijn we nog op zoek naar gediplomeerde zorgvrijwilligers. Interesse? Meld u nu aan! Ons
adres is: Driebergsestraatweg 50 in Doorn (Nieuw Hydepark), Postbus 264, 3940 AG Doorn,
Tel. (0343) 74 58 90.
Wie wacht er op een uitnodiging van (jo)u?
Er is voor elk wat wils in onze veelkleurige gemeente. Wat denkt u bijvoorbeeld van de
creatieve ochtenden? Kom de eerste woensdag of de 3e dinsdag van de maand eens met
een vriend, vriendin of buurman/-vrouw en laat hen kennismaken. En nodig hen ook eens
uit om mee te gaan naar een dienst.
Tot ziens op ….. bij ……….
Zondag 4 november 19.00 uur Zangdienst , Woensdag 7 november 10.00 uur Creatieve
ochtend, Woensdag 14 november 19.45 uur Geloofsopvoeding (1e avond)
Kijk eens in het activiteitenboekje en op de website of er een gelegenheid is om iemand
mee te vragen. Wees welkom en laat een ander zich ook welkom voelen. Gebruik de pauwenveer ter herinnering om oog te hebben voor de ander en ter overhandiging.
De pauwenveren liggen weer bij de uitgang. Ook liggen er bijbeltjes in verschillende talen
om mee te nemen en uit te delen.

Vakantie ds Marten Jan Kooistra:
Ds. Marten Jan Kooistra heeft vakantie tot en met 13 november. Als u in deze periode een
predikant nodig heeft dan kunt u een beroep doen op ds Pieter Koekkoek.

Contactmiddag:
Dinsdag 13 nov. Aanvang: 14.30 uur.
Onderwerp: Poppentheater met verhalen en muziek. Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw
C. Aarsen, tel. 2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861.
Ineke v.d. Arend.
Groeten vanaf Tent of Nations:
Vorige week woensdag heb ik een bezoek gebracht aan Tent of Nations. In de komende Schakel
zal ik wat uitgebreider verslag doen van mijn reiservaringen en ontmoetingen in Israel en Palestina. Naast de cheque van de Wereldwinkel Woudenberg-Maarn mocht ik meerdere kaarten en
giften van gemeenteleden overhandigen aan Daoud Nassar en zijn familie. Een gebaar wat zeer
op prijs werd gesteld, omdat deze gebaren er een teken van zijn dat de wereld deze familie niet
vergeet. De aandacht en support doet hen goed en helpt de familie om aan het werk te blijven op
hun land. Het was confronterend om te zien hoe de nederzettingen uitbreiden en wegversperringen de onderneming om naar het land te gaan tot een steeds grotere uitdaging maken.
Op 9 februari 2019 is er een vriendenmiddag in Driebergen, waar Daoud bij aanwezig hoopt te
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