
 

 
 
 
Bloemen:    
 
 
 
 
Collecte: 
1e Collecte: ZWO : Project 2019/2020 De Taakgroep ZWO zet zich elk jaar in voor 
een nieuw project in het buitenland. Het ene jaar ligt de focus op fondsen werven, zoals 
het afgelopen jaar voor de stichting in Colombia, en het andere jaar ligt de nadruk meer 
op het informeren van de gemeente over wat er gebeurt m.b.t. Zending, Werelddiaco-
naat en Ontwikkelingssamenwerking. Er zal in de komende maanden een nieuw project 
gekozen worden en zodra daar meer over bekend is, wordt u geïnformeerd hierover. De 
collecte komt ten goede van dit nieuwe project. 
2e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft kosten en bijdragen aan contactmiddagen 
ouderen, bloemen 80+ en langdurig zieken e.d., (geldelijke) ondersteuning personen, 
kosten (nood) fondsen en overige goede doelen/vaste bijdragen.  
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 
- Dhr. Ton Mortier, Kastanjelaan 75, is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 
3813TZ Amersfoort(afdeling D3 kamer 93) 
 
Voedselbank November 2019:   
Hoeveel woorden kun je maken van het woord poes? 
Dat zal u verbazen maar voor deze maand. zit er voor de voedselbank een belangrijk 
woord bij. Voorzetje: poes-epos-oeps-pose- peso ( munteenheid Zuid-Amerikaanse 
landen) En de belangrijkste: SOEP. Soep in. blik wel te verstaan. Niet te  kopen hier 
met peso‘s, wel met uw betrokkenheid voor de voedselbank  Hartelijk dank. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden:  
Vandaag bent u welkom in de soos, na de dienst. 
We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen daarna met elkaar. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
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27 oktober 2019 
 

19e Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur    Viering Heilig Avondmaal 
Predikanten     : Ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Leny de Koeijer, Rien Stuivenberg 
Diaken     : Jan van Bentum, Janny Kaljee 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Johan Thiescheffer 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Anneke Methorst, Janneke Smit 
Beeld en Geluid    : Elizabeth Kooistra, Jacqueline van Ledden 
Zingen     : Lied 287: 1 en 4 
      : Psalm 136: 1 en 2 
Kinderen in het midden   : ´We gaan voor even uit elkaar´ 
Schriftlezingen    : 2 Samuel 8: 15-18 
      : Lucas 18: 1-8 
      : Lied 1001: 1 
Evangelische liedbundel    : Lied 289: 1, 2 en 3 
Gedachtenis     : Lied 754: 1 en 3      
Viering Avondmaal 
      : Lied 404e 
      : Lied 487: 3 
      : Lied 381: 1, 4 en 6 
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!  
 
 
15.30 uur Viering heilig Avondmaal in Groenewoude 
Ouderling      : Alice Bossema 
Diaken      : Jan en Anneke Boeve 
Organist      : Adry Duizendstra 
Koster      : Anton Veldhuizen 
 
 
18.30 uur: Geen Dienst 
    
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 3 november 2019   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  
Collecte : Kerk in Actie (Najaarszending), Onderwijs voor groeiende kerk Zambia 
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan 
de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst 
op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij 
hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook 
onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en 
voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een 
docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.  
 
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. 

Bij deze dienst:  Thema: Leven in Gods nabijheid…!! 
In deze periode staan verhalen over David centraal tijdens de kerkdiensten. We hoorden over de 
zalving van David tot koning over Israël en het heroïsch verhaal waarin David reus Goliath ver-
slaat. David moet regelmatig op de vlucht voor Saul. Op zijn vlucht krijgt hij de Toonbroden uit 
de Tabernakel en kan hij Saul een aantal keren met gemak om het leven brengen, maar David 
vergrijpt zich niet aan de gezalfde des Heren. We lazen dat Michal, de dochter van Saul, van 
David houdt en dat David een bijzondere band heeft met Jonathan, de zoon van Saul. We hoor-
den over het trieste einde van Saul en Jonathan op het slagveld. David is in diepe rouw. Na een 
periode van rouw wordt David koning over Juda in Hebron. Tien jaar later wordt hij tot ko-
ning over geheel Israël gezalfd. Hij vestigt zich in Jeruzalem. Vandaag horen we dat David zijn 
onderdanen goed en rechtvaardig behandelt. Zijn zonen vervullen priesterlijke taken. Lucas 18 
vertelt de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Het gaat over de manier van bidden. Welke 
woorden gebruik je en hoe opzichtig of bescheiden ben je daarin. Kortom hoe is in het gebed je 
relatie tot God en mensen. In beide verhalen gaat het over rechtvaardigheid en komt het subtiele 
verschil tussen je ‘op de borst kloppen’ en ‘jezelf op de borst slaan’ naar boven. Het eerste doet 
de farizeeër, het tweede doet de tollenaar. ‘Wees mij arme zondaar genadig’, zegt de tolle-
naar. De tollenaar heeft niet het gevoel, dat hij zich God zomaar kan toe-eigenen, maar houdt 
eerbiedige afstand. Hij vraagt om ‘verzoening’ en ‘medelijden. Eigenlijk geeft Lucas ons van-
morgen een prachtig schilderij mee naar huis, een echte bijbelprent, die je zo in je slaapkamer 
kunt ophangen. Toch bevat de tekening een harde boodschap. De Farizeeër denkt dicht bij God te 
zijn en is ver van Hem verwijderd. De Tollenaar beseft hoe ver hij van God afstaat (door zijn 
eigen gedrag weliswaar), maar wat staat hij dicht bij God! Hij beseft net als David hoe afhanke-
lijk hij uiteindelijk van God en zijn vergeving is. Wie zichzelf verhoogd zal vernederd worden en 
wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Het gaat over het dagelijkse leven van mensen, 
maar ook over de weg die Jezus zelf is gegaan als de minste der mensen. Die weg liep uit op 
de opstanding en hemelvaart. Die weg van Jezus, zijn vergeving en nabijheid mogen we vanmor-
gen samen vieren in de maaltijd van de Heer. In brood en wijn gedenken wij zijn Leven, zijn 
lijden, sterven en de opstanding. Neemt, eet en drinkt tot ZIJN gedachtenis en leef in 
Gods nabijheid. 
 
Bijbelkring Groenewoude: Op dinsdag 29 oktober bent u van harte welkom in een van de zalen 
van Groenewoude. Elke laatste dinsdag van de maand komt een groep ouderen bij elkaar.  
Er wordt een gedeelte uit de Bijbel een lied of een onderwerp dat ons raakt besproken. Dat kan 
mooie gesprekken opleveren. Ook ouderen die niet in Groenewoude of omgeving wonen zijn van 
harte welkom. De bijeenkomst is van 15.30 tot 16.30 uur en wordt geleid door Pieter Koekkoek 
of Alice Bossema. 
 
Moeilijke teksten: Op dinsdag 5 november kijken we met elkaar naar de apocriefe boeken. Wat 
is hun rol in de geschiedenis van het Christendom, waarom staan ze niet in de bijbel? Voor dege-
nen die dit willen ligt de tekst van het apocriefe boek: 'De geboorte van Maria' klaar in de hal van 
de kerk. Voor diegenen die het liever per email ontvangen kan dit. 
Stuur dan even een berichtje naar Pieterkoekkoek@gmail.com. 
  
Op Woensdag 6 november , dankdag voor gewas en arbeid, wordt  gecollecteerd  voor de 
zorgboerderij De Eekhoeve te Veenendaal. De Eekhoeve biedt dagopvang aan ouderen en vol-
wassenen met dementie, psychische en lichamelijke klachten. De vele presentjes voor de ouderen 
en zieken in onze gemeente kunnen na de dienst uitgedeeld worden door  alle aanwezige ge-
meenteleden 1 of meer attenties mee te nemen Adressen zijn duidelijk op de presentjes weerge-
geven. Collecte wordt van harte aanbevolen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om woensdag 6 
november naar de Dankdienst te komen, kunt u uw bijdrage storten op IBAN NL45 0382 4662 
68 t.n.v. Diaconie De Voorhof Woudenberg.     

 

 
“Samen aan tafel voor iedereen”: Let op!! Op vrijdag 8 november a.s. is er weer de maandelijk-
se saamhorigheidsbijeenkomst onder het genot van een gezamenlijke maaltijd, onder de naam 
“Samen aan tafel voor iedereen” U kunt zich hier voor opgeven vanaf 27 oktober tot 05 november 
a.s.. De intekenlijst hiervoor ligt vanaf 27 oktober bij de uitgang van de kerk. Telefonische opgave 
is ook mogelijk bij: Ton Kaljee telnr.: 0649328152 of een mail naar: samen-
aantafel@pkndevoorhof.nl Indien u zich heeft aangemeld en plotseling bent verhinderd, dan graag 
even een belletje of mail naar genoemd telefoonnummer of e-mailadres. Maximum aantal perso-
nen: 60. Kosten: 5,-- euro p.p. Aanvang: 17.30 uur.   Kerk open: 17.00 uur.  
 
Krabbeldiensten: Graag wil ik u en jou wat vertellen over de Krabbeldiensten. Laten we daarvoor 
in gedachten eerst even teruggaan naar de laatste kerkdienst die u of jij bezocht……………. 
Was het hard graven in het geheugen? Als ik mijn kinderen vraag naar de laatste Krabbel-
dienst weten zij die feilloos op te roepen in hun gedachten. ‘De laatste keer was die van het par-
cours mama! Toen mochten we door de tunnel kruipen in de kerk!’ Maar ook de keer van het ver-
loren schaapje weten ze nog goed, of die van het hartjes doosje dat ze mochten versieren! 
Oh, maar het kaarsje aansteken tijdens de dienst is ook een mooi moment! Of het mogen spelen op 
de muziekinstrumenten tijdens het zingen!! De topper was misschien wel de dienst over de muren 
van Jericho. Zeven keer liepen de kinderen met de dominee om de stad Jericho en bij de laatste 
keer stortten de muren allemaal in! Wilt u of jij ook zo’n mooie ervaring? Kom een keertje 
naar een krabbeldienst! 24 november om 16:00 uur is de volgende! Neem gerust iemand mee!  
 
Najaarsmarkt: veiling van diensten en producten: bied nu mee !! 

In de aanloop van zaterdag 2 november hebben we een veiling van diensten en producten.  

Op dit moment kunt u bieden op oa: 
- Diner voor 4 personen, Diana kookt voor u en levert het thuis af. 

- Exclusief golf clinic door Hilbrecht Haan. 
- Dik Davelaar maakt uw tuin winterklaar, 40m2. 
- Schaatsclinic door Henk Boom. 

- 1 M3 openhaardhout. 
- Huiswerkbegeleiding. 

- Anton van de Voort maakt uw klok schoon of repareert uw klok. 
- Tiny voor al uw strijk en verstelwerk. 

- Stofzuiger, zo goed als nieuw. 
- U kunt uw haar laten knippen door een kapster. 

- Fototaart voor een speciale gelegenheid. 
- En tot slot….de biertender voor het perfecte pilsje. 

Wilt u oliebollen bestellen…dan kunt u Lammy Holl bellen 06.50528240 
 
Wij zijn nog op zoek naar iemand die kan schminken tijdens de najaarsmarkt van 9.30-11.30 uur.  
 
Een deel van de opbrengst gaat naar de volgende doelen: Cliniclowns,  Pony pret Woudenberg, 
Kinderhospice de Glind, Nederlandse vereniging voor Autisme 
 
Wij wensen u namens het hele najaarsmarkt team een gezellige dag toe op 2 november.  
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