
 

 
 
 
 
Liturgische schikking 
In de schikking zien we een snaarinstrument, de Harp of Kinnor. Deze werd bespeeld 
door David, later gebruikt door de Levieten in de tweede Tempel. De hoorn, gevuld 
met olijftakken met olijven, deze staat voor de olijfolie waarmee David door Samuël 
gezalfd werd tot koning. De olijfboom is een beeld van vrede, sjaloom, gerechtigheid. 
Cirkel met 7 bloemen. David ( achtste zoon) werd te midden van zijn 7 broers gezalfd. 
8 is het getal van een nieuw begin. Wol, symbool voor de schapen. 
 
Bloemen:   
 
1e Collecte: Jeugdwerk 
Kliederen in de kerk 
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit 
meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een Bij-
belverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkin-
deren betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ont-
dekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk 
zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met 
een Bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer 
met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer 
mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve 
wijze het geloof kunnen ontdekken. 
 2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra 
kosten vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale 
diensten. 
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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8 september 2019 
 

12e Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur         Startzondag 
Predikanten     : ds. Pieter Koekkoek, ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Leny de Koeijer 
Diakenen     : Marja Overeem, Jan Holl 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Sierd Smit 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Annemiek van Wansem, Hilda de Ronde 
Beeld en Geluid    : Elisabeth Kooistra, Ronald Maijen 
Liturgische schikking   : Els van de Burg 
 
Zingen      
Aanvangslied     : Psalm  139b    
Opwekking     : Lied  277 
      : ‘Je mag er zijn 
Schriftlezing     : ‘Samuël 16: 1-16 
      : Lied 23b: 1,2, en 4 
Slotlied:     : Lied  416: 1-4 

Afsluiting Vesper  
      : Lied  790: 1.2 en 3 
Schriftlezing     : Lucas 14: 15-24 
Zingen     : “Zou voor de Heer iets wonderlijk zijn” 
Slotlied      : Lied 416: 1-4 
 
M.m.v.     : Voorhof combo 
 
Thema     : Een  goed verhaal 
 
 
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 u. Geen dienst 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Zondag 15 september 2019  Bevestigen ambtsdrager 
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte:   Collecte Kerk in Actie (Zending) 
Versterk de kerk in het Midden-Oosten 
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in 
Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen 
terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebie-
den. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale ker-
ken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We 
ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en 
bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door 
lokale kerken ter plaatse.  



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis-Meijer  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank September 2019: 
De maand september gaan we beginnen met bakmiddelen.  Pannenkoekenmeel, bloem, 
meergranenmeel, cakemeel,enz. 
Worden we écht niet 'melig’ van.  Hartelijk dank. 

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg 
Arash Sadeghi is in 2016 veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf vanwege zijn vreedzame inzet 
voor de mensenrechten. Hij heeft kanker. Volgens artsen heeft hij dringend medische zorg nodig, 
maar die wordt hem onthouden.Met maanden vertraging werd Sadeghi in september 2018 geope-
reerd aan een kwaadaardige tumor in zijn botten. Hij moest minstens 25 dagen in het ziekenhuis 
blijven, maar na drie dagen werd hij tegen het advies van de artsen weer naar de gevangenis te-
ruggebracht. Door het gebrek aan nazorg gaat het slecht met Sadeghi’s gezondheid. Een arm is 
verlamd door een infectie en hij mag daarvoor niet naar de dokter. Ook wordt niet onderzocht of 
de botkanker is uitgezaaid en krijgt hij geen chemotherapie. Dit weigeren van medische hulp is 
een vorm van marteling. De autoriteiten zetten zijn leven op het spel Arash Sadeghi is bestraft 
vanwege zijn vreedzame inzet voor de mensenrechten, waaronder informatie over de mensen-
rechtensituatie in Iran doorgeven aan Amnesty. De rechtszaak tegen hem was oneerlijk en duurde 
slechts twee keer vijftien minuten. Sadeghi mocht zich niet laten bijstaan door een advocaat. 
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Goed Nieuws 
Evelyn Hernández vrijgesproken van moord 
Op 19 augustus werd Evelyn Hernández uit El Salvador door een rechtbank vrijgesproken van 
moord. Amnesty International noemt het ‘een overwinning voor mensenrechten en de rechten 
van vrouwen in El Salvador’. 
Op 6 april 2016 beviel de toen 21-jarige Hernández thuis op het toilet voortijdig van een zoontje. 
Haar kindje overleed aan zuurstoftekort. Ziekenhuispersoneel waarschuwde de politie en 
Hernández werd gearresteerd en ervan beschuldigd abortus te hebben gepleegd. Ze kreeg een 
gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd wegens moord. In hoger beroep oordeelde een rechter later 
dat er opnieuw naar het bewijs tegen Evelyn gekeken moet worden. Uit het autopsierapport bleek 
bijvoorbeeld dat het kindje ontlasting in zijn luchtwegen had. Op 19 augustus 2019 werd Evelyn 
Hernández vrijgesproken. Groeten, Renate en Ruud - www.amnesty.nl 
 
Contactmiddag: 
Dinsdag 10 september is de eerste contactmiddag in het seizoen 2019/2020. 
Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: Huis Doorn. Spreker: De heer van den Berg uit Hoevelaken. 
Ineke van den Arend.  
 
Job Kids: 
Als het goed is hebben alle kinderen van 8-12 jaar (groep 5,6,7 en 8) een uitnodiging gehad via 
de mail of via een brief voor jopkids. Mochten we kinderen gemist hebben, willen jullie dit dan 
laten weten aan Arieëne Koelewijn 06-30900657/aartjekoel@gmail.com  

 
Aan tafel voor iedereen: 
Elke 2e vrijdag van de maand wordt er in de Voorhof een drie gangen menu verzorgd voor ieder-
een, die behoefte heeft aan gezelligheid, de eenzaamheid wil doorbreken of gewoon contact wil 
met mensen om zich heen. Iedereen is welkom, of je nu een Voorhof-ganger bent, of buitenker-
kelijk of lid bent van een andere kerkgemeenschap, het doet er niet toe. Met ingang van het nieu-
we seizoen wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd van € 5,00 p.p. Vrijdag 13 september 
a.s. is het weer zover. In de Schakel van september is abusievelijk een hoger bedrag genoemd. 
Na de dienst kunt zich opgeven, een intekenlijst ligt in de hal !! 

 

 
Ideeënbus voor de najaarsmarkt op 2 november  
Ook dit jaar organiseert de Voorhof weer een najaarsmarkt. Dit kunnen we niet zonder uw hulp. 
Heeft u een goed idee of kunt u mee helpen, deponeer dan een strookje met naam en telefoonnum-
mer in de ideeënbus. Dan nemen wij contact met u op. 
Kinderkleding en kinderspeelgoed gezocht 
Voor de najaarsmarkt van zaterdag 2 november zijn wij nog op zoek naar kinderkleding (voor 
kinderen tot 12 jaar). Heeft u kleding dan kunt u het schoon brengen naar:   

Eva Busser-Messalina, Henschoterlaan 10 
Kinderspeelgoed kunt u inleveren bij:  
Sonja van Dijk, FransHalslaan 28 
Veiling van diensten en producten:  
Ook dit jaar willen we in de aanloop van de najaarsmarkt weer een vei-
ling organiseren. Uiteraard hebben we aanbiedingen nodig van diensten 

en producten om te kunnen veilen. Heeft u iets aan te bieden laat het dan weten aan: Sonja van 
Dijk 06.12673553 of mail naar sonja.van.dijk@kpnmail.nl 
Wij zoeken mensen die oliebollen willen bakken en loten willen verkopen 
Er is de afgelopen jaren veel hulp geweest voor het oliebollen bakken en loten verkopen. Helaas 
zijn er een aantal mensen die, mede gezien hun leeftijd, hiermee gaan stoppen. We hebben dus 
dringend nieuwe mensen nodig.  
Vind jij het leuk om op 2 november mee te werken op de najaarsmarkt? 
Bel dan naar Sonja van Dijk of deponeer uw naam en adres in de ideeënbus, dan nemen wij con-
tact met u op….alle hulp is welkom, al is het voor een paar uur. 
 
Startdag 
Vandaag vieren we de start van het nieuwe seizoen. Er is een programma tot 13.45 uur. Tussen-
door lunchen we met elkaar. Iedereen is welkom!  
Zie voor meer informatie de speciale Startdag flyer. 
 
Van de cantorij 
We gaan weer zingen! En wel onder leiding van een nieuwe cantor : Jaco van de Werken uit Wer-
kendam. De cantorij gaat meewerken aan een viertal diensten. De eerste zal zijn de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Heeft u zin om mee te zingen? Dan bent u van harte welkom op de eerste 
oefenavond op woensdag 18 september. Deze avond begint om 19.30 uur. 
Alle stemmen zijn welkom, maar alten zijn meer dan welkom! 
Voor meer informatie kunt u mij ook bellen Annelies Veldink-Bijl Tel.0332861037 
 
Inzamelactie voor de voedselbank bij Hoogvliet op zaterdag 5 oktober 
Op zaterdag 5 oktober vindt er weer een inzamelactie plaats bij supermarkt Hoogvliet in Wouden-
berg. De ingezamelde artikelen zijn bestemd voor de klanten van de voedselbank in Woudenberg 
en Scherpenzeel. 
Voor deze actie zijn er nog enkele vrijwilligers nodig die gedurende anderhalf uur de artikelen in 
ontvangst nemen en sorteren. 
Wil je meedoen? Meld je aan bij de coördinator van Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel:  

via email rijk.beumer@gmail.com 
telefonisch 06-40499934 of 033-8873678 
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