
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
 
Collecte: 
1e Collecte: Wereldvoedseldag: Werelddiaconaat. Bendejongeren opgeleid tot top-
kok in Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware cri-
minaliteit 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 Colombiaanse stad Cali een tweede kook-
school geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Geef kwetsbare 
jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! 
2e Collecte: Kosten Pastoraat: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de 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. 
 - Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in 
De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal 
- Mevr van Bentum-van der Wiel (Bernhardstraat 33) is verhuisd naar het verzorgings-
huis  Het huis in de Wei, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel 
 
Geboren:  
Op 28 september 2019 is geboren: Theo, zoon van Richard en Helma Heemsbergen-de 
Witte (Pr. Beatrixstraat 46) 
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13 oktober 2019 
 

17e Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur    Israël zondag 
Predikanten     : Ds. Pieter Koekkoek 
Ouderlingvan dienst,  2e ouderling  : Johan de Kruif, Cor Kwakernaak 
Diaken     : Tiny van Dijk, Anneke Boeve 
Lector     : Erna Veldhuizen 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansem,  August Wijnberg 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Ab van den Pol 
Zingen     : Psalm 119:16,17 
Kyrie en Gloria    : Lied 281: 1  Allen, 2  Vrouwen,  3  Mannen, 
         4  Vrouwen, 5  Mannen, 6  Allen ,7 Vrouwen, 
         8  Mannen, 9   Allen ,10 Allen. 
Kindernevendienstlied   : ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
1e  Schriftlezing    : 2 Samuel 1:1-16 
      : Lied 808 * 
2e  Schriftlezing    : Lukas 17:11-19 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Lied 713:1,2,5 
      : Lied 425 
 
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: Leerdienst in de H. Catharina Kerk, Woudenberg 
Predikanten     : kandidaat Elizabeth van Deventer 
Ouderling     : Rob Koelewijn 
Diakenen     : Gerry Thiescheffer 
Organist     : Berend van Surksum 
 
Collecte: St. Burgerinitiatief Woudenberg. Is opgericht om de (verborgen) minder bedeel-
den 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 
    
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 20 oktober 2019   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, de kosten t.b.v. de contact middagen. 
 
18.30 uur: Geen Dienst 



 
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) 
 
Geef kleur aan je geloof: 
Dinsdag 15 oktober om 9.15 uur gaan we weer op de creatieve toer met een Bijbeltekst.  
Dit keer Numeri 19:1-7. Het verhaal van de rode koe. 
Deze keer werken we met acryl. Zelf materiaal meebrengen. In overleg kun je ook gewoon een 
keer meedraaien om eens te zien of het iets voor jou is om mee te gaan doen. 
Meld je dan aan bij Anneke Methorst – 033 286 2327 of 06 29 18 05 91. Van harte welkom!  
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 15 oktober lezen we weer een Bijbeltekst uit de grondtekst van de bijbel. Vertalingen 
liggen gereed in de hal van de kerk. We beginnen dinsdag om 20.00 uur in De Voorhof. 
 

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! Op deze avond zal zij ook in-
gaan op de ethische rol van de journalistiek. Uiteraard zal zij in gesprek gaan met de toehoorders, 
mede omdat zij het van belang vindt wat haar lezers ervaren van een krant. 

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. 
 
Samen voor mensen: 
In de week van 17 oktober 2019 wordt aandacht besteed voor mensen met schulden. Deze cam-
pagne is een initiatief van Schuldhulpmaatje samen met kerken in Nederland. De actie is gericht 
om meer aandacht te krijgen voor mensen met geldzorgen. Voor de mensen zelf, maar ook voor 
de mensen om hen heen.  Het taboe moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, maar pas dan 
durven mensen hulp te zoeken en kunnen we hen helpen. Meer informatie  op 
www.samenhartvoormensen.nl  
 
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.  
Ds. Pieter koekkoek heeft vakantie van 20 t/m 27 oktober. In die week kan in dringende gevallen 
een beroep gedaan worden op de ouderlingen of op ds Marten Jan Kooistra. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Bangladesh: student geschorst vanwege afkomst Op 6 september schorste de Cox’s Bazar univer-
siteit in Bangladesh de 20-jarige student Rohima Akter Khushi vanwege haar Rohingya-identiteit. 
Rohima studeerde rechten en zat al in het tweede semester. Nu zit ze thuis en is ze depressief ge-
worden. Haar huis voelt aan als een gevangenis. Rohima Akter Khushi (20) is geboren in een Ro-
hingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Ze is een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die 
het tot het hoger onderwijs schopte. Een internationale nieuwszender maakte daar een video over. 
Daarna schorste de universiteit haar omdat zij Rohingya is. Rohima is geschorst omdat volgens de 
regering van Bangladesh geen enkele Rohingya aan een universiteit mag studeren. Hiermee 
schendt Bangladesh het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. 
Dat stelt dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft op onderwijs. 
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Goed nieuws! 
Oekraïense filmmaker Sentsov vrij na gevangenenruil! Bij de gevangenenruil tussen Oekraïne en 
Rusland kwam Oleg Sentsov vrij. Hij werd in 2014 opgepakt op de Krim omdat hij volgens de 
Russen plannen had om daar een aanslag te plegen. Daarvoor kreeg hij 20 jaar gevangenisstraf 
opgelegd. Sentsov zat meer dan 6 jaar gevangen in een strafkamp in een afgelegen gebied in Sibe-
rië, drieduizend kilometer van zijn familie vandaan. In 2018 kreeg hij de prestigieu-
ze Sacharovprijs voor mensenrechten van het Europees Parlement. 
‘Oleg Sentsov en vele anderen werden na de annexatie van de Krim door Rusland gevangengezet. 
Zij zijn slachtoffer van politiek gemotiveerde aanklachten en hadden nooit vastgezet mogen wor-
den,’ zegt Marie Struthers van Amnesty International. Op 7 september ruilden Rusland en Oekra-
ïne 66 gevangenen uit, onder wie 24 Oekraïense zeelieden die in november 2018 tegen internatio-
nale rechtsregels in door de Russische kustwacht werden gearresteerd bij  de Straat van Kertsj. 
Ondanks bezwaren van Nederland droeg Oekraïne Vladimir Tsemach over aan Rusland. Hij wordt 
ervan verdacht betrokken te zijn bij het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 met een door Rus-
land geleverde Buk-raket. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden van het Maleisische toestel om het 
leven. De meeste slachtoffers waren Nederlanders. 
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