
 

 
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
Thema: Vrede verbindt over grenzen. Kleur van de vrede: wit De ondergrond van de 
schikking is een cirkel, voorstellend de wereld. Daar om heen rommelige takken en 
distels, die de grenzen verbeelden, evenals de muur van steen dwars door de wereld. 
Twee witte koorden, komend van links en rechts met hier en daar een ontluikende witte 
bloem, verbeelden een begin van vrede. Zij kronkelen over de wereld heen naar de 
muur toe. Op de muur verbinden de koorden zich met elkaar en bloeien witte bloemen 
op: Vrede verbindt over grenzen heen. Een witte kaars brandt als teken van leven. 
 
Bloemen:   
 
Voorbeden:  
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!  
 

1e Collecte: Als vrede ver te zoeken is . Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te 
zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, 
sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen 
we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogs-
slachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door on-
recht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met 
klem aandacht en financiële steun voor.  
2e Collecte: 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:  

- Yvonne Stuivenberg (Wilhelminastraat 28) verblijft nog in het revalidatiecentrum  

De Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583TM Utrecht. 
- Ria van Dijk-van 't Boveneind (Evertsenlaan 13) is weer thuis uit het ziekenhuis. 
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22 september 2019 
 

14e Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur     Vredesdienst 
 Predikanten     : Ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Jaap de Ronde, Rien Stuivenberg 
Diakenen     : Gerry Thiescheffer, Cobi Stam 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Sierd Smit 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Janneke Smit, Marit de Kruif 
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep, Anneke Methorst 
Zingen      
 
Er is een gedrukte liturgie. 

 
 
 
 
 
18.30 uur: Sing in. 
Samen Zingen, Samen Geloven. Een feest der herkenning. 
M.m.v. Adrie Duizendstra: Orgel/Piano, Hilde de Ronde: Zang, Ton Kaljee: Zang en  
Ds. Pieter Koekkoek: Opening/Sluiting.  
Kerk open: 18.00 uur . U komt toch ook?  
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  Zondag 29 september 2019   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra Familiedienst-Kerkproeverij 
Collecte: Internationale Ouderendag: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat). Zorg voor 
eenzame ouderen in Moldavië. In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch 
zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar 
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbar-
melijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professione-
le zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer 
deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle 
thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te 
kunnen bieden.  
 
16.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra Krabbeldienst 
Dit is een laagdrempelige kerkdienst, die inhoudelijk gericht is op kinderen van 0 tot 4 jaar, 
maar iedereen is van harte welkom. Heb je wel eens van Zacheüs gehoord? Jezus ging op be-
zoek in Jericho, de stad waar Zacheüs woonde. Zacheüs wilde Jezus graag zien en wat zou hij 
graag even met Jezus willen praten. Dit was zijn kans!! Maar, Zacheüs was klein en de mensen 
vonden hem helemaal niet zo aardig. ‘Misschien zorgen de mensen ervoor dat ik Jezus niet kan 
zien; het kan zijn dat ze mij tegenhouden als ik met Jezus wil praten; en wat zou Jezus eigen-
lijk van mij vinden…?’, dacht Zacheüs. Tijdens de krabbeldienst gaan we het horen en zien. 
We gaan weer leuke liedjes zingen en we volgen Zacheüs door Jericho. Kom jij ook..??En 
neem gerust papa, mama, broertjes, zusjes, opa en oma mee! 
 



 
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. 

Voedselbank September 2019: 
De maand september gaan we beginnen met bakmiddelen.  Pannenkoekenmeel, bloem, 
meergranenmeel, cakemeel,enz. 
Worden we écht niet 'melig’ van.  Hartelijk dank. 
 
Bijbelkring Groenewoude: 
Dinsdag 24 september is er voor een groep ouderen Bijbelkring in Groenewoude. Er wordt  een 
gedeelte uit de Bijbel, een lied of een onderwerp besproken. De bijeenkomst is van 15.30 uur tot 
16.30 uur en wordt geleid door Pieter Koekkoek of Alice Bossema. Ook ouderen die niet in 
Groenewoude of omgeving wonen  zijn van harte welkom. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op zondag,29 september komen we weer bij elkaar. In de soos. Na de dienst. 
We drinken koffie of thee,doen een activiteit en lunchen . 
Hartelijk welkom !   Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
De Voorhof tuin in beeld… 
De tuin beeldt ons christelijk geloof uit. Hoe mooi is het daarom om onze buren, vrienden en 
bekenden uit te nodigen om dit samen met ons te ontdekken op zaterdagmiddag 28 september 
tijdens het weekend van Kerkproeverij. Om 14:00 en om 15:00 uur is er een interessante rondlei-
ding en tussen 13.30 en 15.30 is er tijd voor ontmoeting en een kleine picknick. 
Zondag 29 september 9.30 uur inloop met koffie, thee, limonade en iets lekkers, 10.00 uur kerk-
dienst, na afloop staat er weer een bakkie met klaar en is er ook nog een rondleiding door de tuin. 
Wie laat u/jij dit weekend meebeleven/proeven? 
En als u iets wilt maken voor de kleine picknick horen wij dit graag na de dienst bij de uitgang  
 
Recepten Kerkproeverij: 
Voor de kleine picknick tijdens ‘De Voorhof tuin in beeld’ op zaterdag 28 september tussen 
13.30 en 15.30 uur hebben wij een aantal speciale recepten bedacht. Voor de zondag is er een 
verrassingsrecept. Als u/jij zich aanmeldt een recept te maken, krijgt u de recepten en kunt u een 
keus maken. Het zijn geen ingewikkelde recepten, mocht u toch liever een cake of iets anders 
maken dan is die mogelijkheid er ook. Bij de recepten zit ook een cake die 3 dagen van te voren 
gemaakt kan worden en dan nog lekkerder smaakt…. 
Meld u snel aan of informeer vrijblijvend: kerkproeverij@kpndevoorhof.nl.  M eer informatie 
over het weekend van Kerkproeverij kunt u lezen in de Schakel of op de website. 
 
Groene Kerkendag, zaterdag 5 oktober 2019:  
Om 10.00 starten we met inspirerende speeches van o.a. Reinier van der Berg over klimaatveran-
dering en Trees van Montfoort legt uit wat de Bijbel zegt over ecologische gerechtigheid.  
Het middagprogramma is een programma op maat. U kunt kiezen uit meer dan tien proeverijen 
die variëren van ‘nieuwe scheppingsliederen’, ‘de nieuwe beurskoers’, ‘leven zonder afval’ en 
‘monumentale kerkpanden’ tot ‘subsidies voor zonnepanelen’. Op zoek naar stevigere kost? In 
plaats van de proeverijen is er ook de mogelijkheid om een college te volgen. De dag wordt afge-
sloten met een netwerkborrel. Onder het genot van een biologisch hapje of drankje kunt u napra-
ten met medestanders over hoe de opgedane kennis omgezet kan worden naar een duurzame le-
vensstijl. We hopen u te mogen verwelkomen deze dag in het prachtige Dominicanenklooster te 
Zwolle. Gaat u mee? Opgave bij Rob Koelewijn: voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl tel: 
0651483668. U kunt meerijden.  
 
Sint Franciscuslunch: 
Op zondag 6 oktober 2019 hopen we een eerste  Sint Franciscuslunch te organiseren in de H. 

 

Catharinakerk. De lunch begint om ongeveer 12.15 uur. U bent van harte welkom. Tijdens de 
lunch horen we meer over het leven van sint Franciscus, een verhaal waarin het gaat over de zorg 
en aandacht voor de aarde en alles wat leeft. We gaan met elkaar in gesprek over onze zorg voor 
het klimaat en op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid.  
Voor de lunch is er om 11 uur een viering in de H. Catharinakerk waaraan het interkerkelijk koor 
Rejoice o.l.v. Trees Meijer en Bram van der Mark zal meewerken. Nodig gerust iemand uit om 
mee te komen. Opgeven kan via intekenlijsten die  op 22 en 29 september in de hal liggen. 
U mag ook een mail sturen naar  Angelique Martina-Spies a.martina@xs4all.nl of Alette van de 
Lagemaat avdlagem@kpnmail.nl 
 
Najaarsmarkt 2 november 2019: 
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, Frans Halslaan 28 
Veiling van diensten en producten:  
Ook dit jaar willen we in de aanloop van de najaarsmarkt weer een veiling 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. 
 
Herfstsonate: 
De SWO organiseert in De Voorhof (zaal 1) op donderdag 26 september van 14.30 – 16.30 uur 
een middag met live muziek, afgewisseld met poëzie. Medewerking wordt verleend door: Werner 
van den Burgh, Wim Hoogendijk, de eierkoningin en –prinses van het vorige jaar, Ilonka en Anika 
van der Sluis  Jan Maasland, Nel Appeldoorn en Anneke Methorst. Toegang is vrij. Er wordt wel 
een bijdrage voor koffie en thee gevraagd. U bent van harte welkom!!!  
Info: Anneke Methorst – 06 29 18 05 91. 
 
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.comtelefonisch 06-40499934 of 033-8873678 

mailto:kerkproeverij@kpndevoorhof.nl
mailto:voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl
mailto:a.martina@xs4all.nl
mailto:sonja.van.dijk@kpnmail.nl
mailto:rijk.beumer@gmail.com

