
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
Collecte: 
1e Collecte: Moriahoeve. Woonzorgboerderij Moriahoeve wil een groene en inspire-
rende woon- en zorgomgeving zijn die vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De 
zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven door medewerkers 
die christen zijn en bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de 
mens, met daarbij als mensvisie: Ieder mens is uniek, door God geschapen en bedoeld 
om tot zijn/haar bestemming te komen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten vallen. 
Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te 
maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 

iets extra’s verdienen. 

Berichten uit de Gemeente:  
 
 
 
 

Voedselbank Juli /Augustus 2019: 
Kijkt u maar eens goed want deze tekst komt de maanden juli en augustus steeds weer 
terug. Gelukkig gaat het niet om de tekst maar om de producten voor de voedselbank. 
De zomer is officieel begonnen en we hebben al heel wat warme dagen achter de rug. 
Dus kunnen we zonder probleem de producten voor de komende twee maanden 'warm‘ 
aanbevelen. 
Voor een te verwachten hete zomer graag  zonnebrandmiddelen voor  volwassenen als 
wel voor kinderen, shampoo en doucheschuim, deodoranten en tandpasta.  Een mooi 
pakketje toch voor de komende twee maanden? Kunt u elke week weer iets anders be-
denken. 
Succes met uw keuze en hartelijk dank. 
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28 juli 2019 
 

Zesde Zondag na Trinitatis 

 
 
10.00 uur      
Predikant     : kandidaat Elizabeth van Deventer uit Woudenberg 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Alice Bossema, Rien Stuivenberg 
Diakenen     : Gerry Thiescheffer, Annelies van Ravenhorst 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Erna Veldhuizen 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde 
Beeld en Geluid    : André van Dijk, Anneke Methorst 
Zingen     : Lied 287: 1, 2 en 5 
      : Lied 274: 1, 2 en 3 
Gebed om ontferming met response : Lied 367 b 
Loflied     : Lied: 146 c: 1, 4 en 5 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Genesis 18: 16 - 33 
      : Psalm 138: 1, 2 en  3 
Schriftlezing     : Lucas 11: 1 – 13 
      : Lied 995: 1 en 2 
      : Eten genoeg, brood om te delen  
          ( melodie NLB  865) 
      : Lied 418: 1, 2, 3 en 4 
     

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 Geen dienst 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
 
Zondag  4 augustus 2019       
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte:  Villa Joep. Het ultieme doel van Villa Joep is ieder kind met neuroblastoom, kin-
derkanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. Onderzoek kan 
slechts plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen komen altijd uit dona-
ties. Dus steun Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart kunnen gaan worden! 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol.   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Alleenstaanden/alleengaanden: 
Vandaag is er weer een bijeenkomst voor alleengaanden/alleenstaanden.We komen bij elkaar in 
de soos, na de dienst. In tegenstelling wat vermeld staat in de agenda van De Schakel lunchen we 
niet samen in juli en augustus, maar drinken koffie of thee en praten we wat met elkaar. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 

 

Bijbelkring Groenewoude: 
Op 30 juli is er Bijbelkring in Groenewoude. Onder leiding van Alice Bossema. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
 
Collecterooster 2020: 
Het is weer tijd  om collecterooster 2020 samen te stellen. Graag ontvangen wij van onze ge-
meenteleden suggesties voor collecte doelen. Heeft u/jij een goed doel in gedachten, dan horen 
we dat graag. De voorkeur gaat uit naar goede doelen die een binding met onze kerk en/of ge-
meenteleden hebben. Suggesties graag sturen naar e-mailadres : penningmees-
ter.diaconie@pkndevoorhof.nl  
Alvast onze hartelijke dank, namens College van Diakenen (taakgroep Diaconaat), 
Jan Holl. 
 
 
Vacatures: 
Er zijn vacatures vervuld, maar …. 
Inmiddels zijn we erg blij, dat al een aantal mensen hebben toegezegd zich te willen inzetten 
voor onze gemeente. 
Echter we zijn nog steeds dringend op zoek naar: 
Minimaal 1 toegewijde pastorale ouderling 
Minimaal 2 bevlogen mensen voor de taakgroep ZWO, waarvan 1 diaken 
Minimaal 1 bezielend lid voor de taakgroep Eredienst 
Minimaal 1 geestdriftige jeugdouderling 
Verder:  
Een accurate notulist voor de kerkenraadsvergadering 
Een ge(be)dreven secretaris voor de CvK 
Diverse geïnspireerde mensen voor de kindernevendienst 
Een aantal enthousiaste bezoekmedewerkers. 
We willen u/jou daarom nogmaals dringend vragen om een taak, die bij u/jou past, op te nemen. 
Werkervaring is niet persé noodzakelijk, levenservaring is een prima basis.  
De tijdsinvestering is, afhankelijk van de taak, tussen de 1 dagdeel per week tot 1 dagdeel per 
maand.  
Wij bieden u/jou een leuke werkkring en een goede sfeer.  
Een geweldige uitdaging met leuke en inspirerende contacten!!  
Het salaris: veel dankbare mensen en levensvreugde…..  
Ga de uitdaging aan en meld u/je bij onze scriba Lia Stegehuis (0652063119), scri-
baat@pkndevoorhof.nl).  
Wilt u/jij meer informatie over een bepaalde vacature/taak dan kan Lia u/jou ook naar de juiste 
persoon doorverwijzen. 
  
 
 

  
Startdag: 
U/jij komt toch ook naar de Startdag op zondag 8 september? 
Alle activiteiten zijn voor jong en oud! 
Een goed verhaal 
.....het thema van 2019. 
We hebben een goed verhaal. We weten het niet altijd beter, maar we komen wel samen om 
met elkaar hierover na te denken en elkaars verhalen te delen. De Startdag is een goed begin 
voor een nieuw seizoen. 
Activiteit voor jong en oud 
Tussen 11.00 en 12.30 uur kunnen we gezellig elkaar ontmoeten en genieten van leuke acti-
viteiten (sportief, crea, bloemschikken, knutselen, film etc.). Voor één van de workshops is 
stof nodig. Heeft u nog wat liggen dan staat er een mand in de hal voor (rest) stof.  
Bijbeltentoonstelling 
Heeft u een oude, bijzondere en/of buitenlandse bijbel thuis, neem deze dan 8 september mee 
voor een bijbeltentoonstelling. 
Catering 
De Startdag begint met een gezamenlijk koffiedrinken in de hal. De lunch staat om 12.30 uur 
klaar in de hal. Hulp wordt gevraagd voor deze lunch! Er liggen lijsten klaar bij de uitgang 
waarop u kunt aangeven welk gerecht u wilt maken of kopen. Kijkt u eens of er iets voor u 
bijzit! En we nemen deze keer ons eigen bord en bestek mee. Dat past mooi bij het thema 
waar we ook over na willen denken komend seizoen: Duurzaamheid, klimaatstress en nu? 
Afsluiting 
Na de lunch hebben we een korte afsluiting met elkaar. Om 13.45 uur zit de Startdag 2019 
zit er op, maar het komende seizoen gaan we met nieuwe energie tegemoet.  
 
 
Muzieklunches: 
De SWO (Senioren Welzijn Organisatie) organiseert de komende 6 woensdagen muzieklunches. 
Iedereen die zin heeft is vanaf 12,15 uur welkom in de grote zaal van de Schans.  Voor € 2.00 
krijgt u een heerlijke kop soep, stokbrood met, een drankje en veel gezelligheid.  
De lunch wordt rond 13.30 uur afgesloten met  een kop koffie of thee naar keuze.  
De jongelui van  Reinaerde zorgen voor de bediening en op verzoek wordt muziek gedraaid.  
Inlichtingen: Johan Thiescheffer secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of Anneke Methorst 
swoactiviteiten@gmail.com 
 
 

Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 juli tot en met 18 augustus. In dringende gevallen 
kan contact opgenomen worden met een van de ouderlingen. Vanaf 29 juli kan een beroep 
gedaan worden op ds Marten Jan Kooistra. 
 
 
Vergeet niet de Startdag in de agenda te zetten.. 8 september 2019. 
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