
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
Collecte: 
1e Collecte: Leren door ontmoeting en dialoog Voor de Protestantse Kerk is de rela-
tie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk on-
derstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met 
en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ont-
moetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 onder-
steunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een inter-
nationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is 
er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen 
worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collec-
te maakt al deze activiteiten mogelijk  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
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. 
- Dhr. H. Lindeboom, Maarsbergeseweg 22, verblijft tijdelijk in zorghotel Overdal, 
Lebretweg 2, 6861 ZW Oosterbeek (k-110)  
 
Geboren: 
Op 17 september is geboren: Luca Christiaan Samuel, zoontje van Samuel en Suzanne 
Kamminga en broertje van Milan, Populierenlaan 4, 3931 ZD Woudenberg  
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6 oktober 2019 
 

16e Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur    Israël zondag 
Predikanten     : Ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Gilda Hoogers, Arend Hoogers 
Diakenen     : Jan Boeve, Jan Holl 
Organist     : Piet de |Vries 
Lector     : Alice Bossema 
Koster     : Albert Timmerman 
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld, Arieëne Koelewijn 
Beeld en Geluid    : Ronald Maijen, Anneke Methorst 
Zingen     : Psalm: 121:1,2,3 
Kyrie gebed met response    : Lied 367b 
Gloria      : Lied 304 
Kindernevendienstlied   : ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
1e Schriftlezing    : 1 Samuel 24:1-23 
      : Psalm 37:1,9,10 
2e Schriftlezing    : Lukas 17:1-10 
Acclamatie      : Lied 339a 
      : Lied: 362 
Gedachtenis     : Lied ‘Ga niet alleen door ’t leven’ 
      : Lied: 413 
     

 

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 13 oktober 2019   
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek  
Collecte: Wereldvoedseldag: Werelddiaconaat. Bendejongeren opgeleid tot topkok in Co-
lombia. In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren 
volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In 
één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. 
Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde 
gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombi-
aanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jon-
geren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de cri-
minaliteit verzeild te raken! 
 
18.30 uur: Leerdienst 



 
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 Oktober 2019:   
Deegwaren is het thema voor oktober. Spaghetti, macaroni, vermicelli, tagliatelle en al die ander 
lekkere pasta producten  zien we smaakvol tegemoet. 
Sambal bij? Nee, een beetje pittigheid kan geen kwaad maar deze  keer toch liever een lekkere 
pastasaus er bij........, als u tóch bezig bent?  
Dat is toch een twee eenheid; deegwaren en saus. 
Een 'gedegen’ boodschap dus deze maand.   
Dank, namens Hetti. ( dochter van de  Spag Hetti familie) 
 
Contactmiddag: “Damast uit de kast” , het onderwerp dat centraal staat tijdens de Contactmid-
dag op dinsdag 8 oktober. Mevrouw Weenink - van Oort uit Sneek houdt hierover een verhaal en 
laat ook van alles zien. We beginnen om 14.30 uur.  
Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, 
tel. 2861861.Ineke van den Arend. 
 
Samen aan tafel voor iedereen:  
11 oktober is er weer de maandelijks saamhorigheidsbijeenkomst onder het genot van een geza-
menlijke maaltijd, onder de naam van “Samen aan tafel voor iedereen”. U kunt zich hier voor 
opgeven vanaf 29 september tot 09 oktober. De intekenlijst hiervoor ligt vanaf 29 september bij 
de uitgang van de kerk. Telefonische opgave is ook mogelijk bij: 
Ton Kaljee telnr: 0649328152 of een mail naar: samenaantafel@pkndevoorhof.nl 
Wees er snel bij want het maximum aantal deelnemers is gesteld op 60 personen. 
 
Filosofisch café: 
Ook dit najaar organiseert het  Filosofisch Café een bijeenkomst in de Soos van De Voorhof. 
Leonie Breebaart houdt dan een inleiding over de rol en de taak van de journalist. Zelf  is zij re-
dacteur van De Verdieping, het katern bij het dagblad Trouw. Zij vindt het belangrijk haar lezers 
aan te zetten tot het kritisch volgens van het nieuws.  
Het valt immers niet mee om uit de overweldigende stroom van informatie te schiften wat van 
werkelijke waarde, en waar is, en wat niet. De vraag daarbij is ook of journalisten wel te vertrou-
wen zijn: zij bepalen immers wat we te lezen en te zien krijgen! Na afloop is er nog gelegenheid 
voor een drankje. Van harte welkom op  woensdag 16 oktober a.s. aanvang 20.00 uur en de  
entree 5 euro ter bestrijding van de onkosten. 
 
Lotenverkopers gezocht! 
Wij zijn dringend op zoek naar lotenverkopers voor de loterij van de Najaarsmarkt. 
Met name in de wijken het Zeeland, het Groenewoud, Laanzicht, Wielewaal en 1 in het buitenge-
bied rond Rumelaarseweg. Het is de bedoeling om aan de hand van een lijst met daarop adressen 
van uitsluitend Voorhofleden lootjes te verkopen. De verkooptijd is van 14 t/m 26 oktober. Voor 
meer info kunt u met 1 van ons contact opnemen. Wij horen graag van u!  
Met vriendelijke groet, Ingrid Bijker, tel. 033-2864136 of per mail, I.J.Bijker@hotmail.com  
Petra van Driel, tel. 033-2863424 
 
Week zonder geweld:  
Gemeente Woudenberg wil in de Week zonder geweld eind november aandacht besteden aan de 
strijd tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik. Zij hebben Stichting Kunst uit geweld 
(www.kunstuitgeweld.nl)gevraagd  een tentoonstelling te organiseren. Deze tentoonstellingen 
zijn uniek omdat er alleen maar lotgenoten aan deelnemen. Mensen die zelf ervaringen hebben 
met verhalen van geweld en op een bijzondere manier dat proberen te verwerken, namelijk door 
middel van kunst. Heb jij ook belangstelling om daaraan deel te nemen?  
Mail dan naar esther@kunstuitgeweld.nl . Samen staan we sterk!  

 

 
Vakantie: 
Ds. Marten Jan Kooistra is van 5 tot en met 16 oktober met vakantie. Voor pastorale zaken kunt u 
bij de wijkouderling terecht. Als u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met ds. Pieter 
Koekkoek.  
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