
 

 
 
 
 
 
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: Deze is bestemd voor de ZWO 
2e Collecte: Voor de Diaconie 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

Berichten uit de Gemeente: 
 
Overleden: 
-  
 
 
 
Krabbeldienst:  
Volgende week zondag 18 november is er weer een krabbeldienst.  
Krabbeldiensten zijn korte vieringen (30 tot maximaal 45 minuten) speciaal gericht op 
kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar. Rondom een thema wordt op hun niveau 
een dienst uitgewerkt. Deze dienst/viering wordt in de kerk gehouden en bevat, op een-
voudige wijze vormgegeven, de gebruikelijke elementen van de eredienst (intrede, 
zang, gebed, bijbellezing, uitleg/verdieping, gave en zegen). De gedachte achter deze 
vieringen is om kinderen op hun niveau vertrouwt te maken met kerkdiensten en hen 
een goede ervaring mee te geven. Natuurlijk zijn bij de Krabbeldiensten papa’s, ma-
ma’s, broertjes en zusjes en opa´s en oma´s ook van harte welkom. 
We hebben weer een heel leuk thema uitgewerkt, kom je ook…? 
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11 november 2018 

 
Vierentwintigste Zondag na Trinitatis 

10.00 uur        Viering Heilig Avondmaal 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Anneke Bos 
2e Ouderling     : Arend Hoogers 
Diakenen     : Annelies van Ravenhorst, Tiny van Dijk 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Janneke Smit, Hilde de Ronde  
Beeld en Geluid    : Ronald Maijen, André Nederlof 
Zingen     : Psalm 98:1,2 
Kyriegebed met response   : Lied 367b 
Gloria      : 146c:1,3 
Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even voor uit elkaar” 
Schriftlezing     : Marcus 12:28-34 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Gezang: 320:1,2,3 
Gedachtenis: 
 
Avondmaal liturgie 
Slotlied     :  Lied 418 
 
 
 
15.30 uur:  ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude. 
 
 
 
 
Kerkdienst volgende week:  
Zondag 18 november 2018   
10.00 uur:  ds.  Marten Jan Kooistra 
Collecte: St. Burgerinitiatief Woudenberg: 
Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is opgericht om de (verborgen) minder bedeelden in 
Woudenberg en Scherpenzeel, te ondersteunen en een fijner leven te geven. Iedereen heeft 
het recht op een onbezorgd leven, met een uitzicht op een kansrijke toekomst. Wij zien het 
als onze missie, om middels hulp van welwillenden, deze gezinnen met kinderen, alleen-
staanden en ouderen een kans te bieden om gebruik te maken van onze stichting.         
Motto: We doen het voor de glimlach op het gezicht van de mensen  
 
Geloofsopvoeding: 
Kinderen, tieners in contact brengen met geloof, God, de bijbel en levensvragen;  
Help…, hoe doe ik dat…? Het is een vraag die mij als dominee zo nu en dan bereikt. In ge-
sprekken met ouders merk ik, dat ouders met kinderen (0-16 jaar) regelmatig vragen hebben 
rondom geloofsopvoeding. Ik kan me voorstellen dat u/jij hier ook wel eens tegen aanloopt. 
Op woensdag 14 en 18 november is er de gelegenheid om over deze vragen met elkaar in ge-
sprek te gaan. Met elkaar..? Ja, met andere ouders die met deze zelfde vragen rondlopen en 
soms worstelen en met mij: dominee, vader en opa. Omdat we van tijd tot tijd allemaal met 
bovengenoemde vragen rondlopen daag ik je uit om op woensdag 14 en 28 november naar De 
Voorhof (de Soos) te komen!!!  Tijd: 19.45 tot uiterlijk 22.00u 



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:  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. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Egypte: 14-jarige jongen gemarteld om bekentenis los te krijgen. De veiligheidsdienst hield de 
14-jarige Aser Mohamed uit Egypte 34 dagen vast zonder contact met de buitenwereld. Uiteinde-
lijk legde hij na marteling een ‘bekentenis’ af. Hij zit al bijna drie jaar vast. Aser vertelde, dat hij 
elektroshocks had gekregen en urenlang achter elkaar was opgehangen aan zijn armen en benen. 
Zo wilden de agenten hem dwingen misdrijven te bekennen die hij niet heeft gepleegd. Na deze 
marteling ‘bekende’ hij uiteindelijk onder meer dat hij betrokken was bij een aanslag op een ho-
tel in Cairo. Aser werd uiteindelijk door de openbaar aanklager gehoord, zonder advocaat. 
Aser vertelde over de martelingen. Maar in plaats van een onderzoek te starten waarschuwde de 
openbaar aanklager hem dat hij nieuwe elektrische schokken zou krijgen als hij zijn 
‘bekentenissen’ zou intrekken. Aser’s rechtszaak startte in augustus 2016 en is al meer dan tien 
keer uitgesteld. Hij kan een celstraf van 15 jaar krijgen. 
Kom allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Schrijfmarathon Write for Rights 2018 . 
Voor wie: jong en oud op zaterdag 8 december 2018 van 11.00-15.00 uur in het Cultuurhuis, 
Dorpsstraat 40 te Woudenberg. Schrijf deze datum alvast in je agenda! 
Bettie en Ruud en Renate. 
 
Aanvraag vervoer:  
Wij hebben een aanvraag gekregen om vervoer te regelen om de 14 dagen van de Bongerd naar 
de kerk en terug. Gaat om 1 dame met het Syndroom van down. Zijn er mensen die het geen pro-
bleem vinden haar mee te nemen? Kunnen we misschien rooster maken ?Zodat je eens in de 2 
maanden aan de beurt bent. 
Opgeven bij Jan van Bentum 033-2862810  
 
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. 
 

Liturgieboekje:  
In de seizoenen 2015 en 2016 heeft de Taakgroep Eredienst tijdens een deel van de vergaderin-
gen nagedacht over de vraag: wat gebeurt er eigenlijk in een ‘gewone’ kerkdienst op zondagmor-
gen en wat is de betekenis van de verschillende onderdelen in de dienst: 
Wat betekent die handdruk aan het begin, waarom wordt er op die plaats in de dienst gebeden en 
welke betekenis heeft bijvoorbeeld het lied na de preek. 
Dan blijkt dat al die verschillende onderdelen nodig zijn om de dienst tot één geheel te maken. 
Het ene onderdeel kan niet zonder het andere. Niets gebeurt zomaar willekeurig. 
Beide predikanten, Pieter Koekkoek en Dick Steenks, hebben ons daar inzicht in gegeven. 
En omdat het voor de leden van de taakgroep heel verhelderend was, kwamen we met elkaar tot 
de conclusie, dat dit ook voor de hele gemeente zo zou kunnen werken. 
De predikanten hebben alle onderdelen digitaal uitgewerkt en ik heb er een mooi boekje van ge-
maakt met de titel: “Wat gebeurt er in Gods-naam in een kerkdienst”. 
Omdat we het als taakgroep belangrijk vinden, dat iedereen in het bezit zou moeten zijn van dit 
boekje, zodat het als een soort naslagwerkje kan dienen, hebben we er een mooi bewaarboekje 

van gemaakt, gedrukt door drukkerij Woudenberg. 
Het boekje ligt in de hal op de kast en u mag er een exemplaar van mee naar huis nemen. 
Er zijn in principe geen kosten aan verbonden, maar u mag, geheel vrijblijvend, een kleine 
bijdrage in het doosje, wat er naast staat, deponeren. Ter bestrijding van de onkosten. 
Collectebonnen mogen er ook in.  
Namens de Taakgroep Eredienst wens ik u veel leesplezier en wat nog belangrijker is: meer 
inzicht in de zondagse eredienst.  Henneke Loosman 
 
Najaarsmarkt 2018:  
We hebben de najaarsmarkt weer een week achter ons liggen en we kijken terug op een prach-
tige dag, met mooi weer, vrolijke gezichten en een mooie opbrengst van ruim € 14.250 We 
zullen het komende jaar bezig blijven met het zoeken naar een opvolger voor mevrouw Hen-
nipman. We blijven het hele jaar boeken en kinderkleding inzamelen, dus als u opruimt denk 
dan even aan ons. Afgelopen week is er veel geëvalueerd. Eén van onze grote zorgen is dat 
enkele van onze jeugdige ouderen er over nadenken om te stoppen. We zijn dus op zoek naar 
nieuwe mensen. Heeft u ook zo genoten afgelopen week: meld u dan aan om volgend jaar te 
komen helpen als coördinator van een kraam , hand en spandiensten, verkoper of anderzijds. 
Na het harde werken gaan onze draaiboeken weer voor even de kast in. Vriendelijke groet, 
Sonja,  Kees en Henk 
 
Taizé viering:  
Op zondag 25 november is er ´s avonds om 18.30u in het kader van de Hof van Hedendien-
sten een Taizé viering. Een Taizé-viering kenmerkt zich door de ruimte voor gebed, verstilling 
en bezinning. De viering heeft dus vooral een meditatief karakter. Er klinken liederen uit de 
oecumenische gemeenschap in Taizé, eenvoudige teksten (geen preek) en er is stilte.  De 
dienst is voorbereid door Corrie van Kekem en ds Marten Jan Kooistra, Piet de Vries speelt op 
de piano.  
Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Wie nodig jij / u uit voor welke activiteit?? 
Wees welkom bij (één van) de activiteiten en laat een ander zich ook welkom voelen… 
Tot ziens op ….. bij ………. 
Woensdag 14 november 19.45 uur Geloofsopvoeding (1e avond) 
Dinsdag 20 november 20.00 uur Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst 
Zondag 25 november na de ochtenddienst Kring alleenstaanden/-gaanden 
Vrijdag 30 november 18.00 uur Meet and eat 18 – 23 jaar 
Of kies een andere gelegenheid uit de zondagsbrief of het activiteitenboekje om iemand 
mee te vragen. 
De pauwenveren liggen bij de uitgang en kunnen voor dit doel gebruikt worden. Ook liggen er 
bijbeltjes in verschillende talen om mee te nemen en uit te delen. 
 
Vakantie:  
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. 


