
 

 
 
 
Bloemen:   
 
 
Collecte:  
1e Collecte: Kerk in Actie, 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 theologisch onderwijs, toegespitst op de prak-
tijk. 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 oplei-
ding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaat-
verandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse 
docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
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.  Saan Bouw is weer thuis uit het ziekenhuis 
- Dhr. Ton Mortier is vanuit het ziekenhuis naar Verzorgingshuis Birkhoven   
Soesterweg 535-1,kamer 24,  3819 BB Amersfoort om te revalideren 

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. 
 
Dienst Kerk en School: Volgende week is de morgendienst een dienst van Kerk en 

School. Aan de uitgang worden vandaag leesroosters uitgedeeld. Deze zijn met name 
bestemd voor hen die geen kinderen op de Julianaschool hebben. 
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3 november 2019 
 

20e Zondag na Trinitatis 

10.00 uur     
Predikanten     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Jaap de Ronde, Gilda Hoogers 
Diaken     : Janny Kaljee, Jan Boeve 
Organist     : Piet de Vries 
Lector     : Gerda Streef 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Arieëne Koelewijn, Peter van der Krans 
Beeld en Geluid    : André van Dijk, Anneke Methorst 
Zingen     : Psalm 8b: 1, 2, 3 en 4 

      : Lied 652: 1, 3 en 4 
Kinderen in het midden   :  ´We gaan voor even uit elkaar´  
Schriftlezing     : Genesis 12: 1-18 
      : Lied 803: 1 en 2 

Schriftlezing      : Lucas 19: 1-10 
      : Lied 944: 1 en 4 
      : Lied 723: 1 en 2 
Gedachtenis     : Lied ‘Veilig in Jezus armen’ 

      : Lied 423: 1, 2 en 3 
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:  
Woensdag 6 november  Dankdag voor Gewas en Arbeid 
19.30 uur:  ds. Pieter Koekkoek 
 
Zondag 10 november 2019   
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek dienst van Kerk en School 
Collecte : Steun voor kleine kerkgemeenschappen: 
'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers 
en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het 
dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpsco-
öperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting 
van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel 
goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en 
middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om 
gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken 
levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?' 
 
18.30 uur: Leerdienst 
Collecte: St. Burgerinitiatief Woudenberg Is opgericht om de (verborgen) minder bedeelden 
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, alleenstaanden 
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. 



 
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: Wat voor iemand ben jij…? 
Wie kind van Abram wordt genoemd, weet zich deel uitmaken van een eeuwenlange traditie van 
goddelijke ontferming en beloften. Maar, wie tot de kinderen van Abraham gerekend mag wor-
den, blijkt in het Lucas evangelie een terugkerende discussie te zijn. Ook vandaag horen we in 
het evangelie hier weer over. We lezen het bekende verhaal van Zacheüs, 
een rijke hoofdtollenaar. Zacheüs heeft gehoord dat Jezus naar Jericho komt en wil Jezus graag 
ontmoeten. Maar dat gaat niet zomaar! Ten eerste is Zacheüs een klein mannetje en het is maar 
de vraag of hij Jezus in de menigte kan zien. Daarnaast is het de vraag of de mensen het toelaten 
dat Zacheüs in de buurt van Jezus komt, immers tollenaars zijn gehate personen. Dan gebeuren 
en een aantal wonderlijke dingen. Zacheüs klimt in een vijgenboom. Een vijgenboom is sym-
bool voor het volk Israël. Zacheüs de uitgestotene mengt zich dus eigenlijk figuurlijk in het volk. 
En als Jezus langs komt, roept hij Zacheüs en wil Hij zelfs bij hem aan tafel. De omstanders vin-
den dit schandelijk. Maar juist aan tafel, in het gesprek leer je de ander echt kennen. ‘Dit huis is 
redding ten deel gevallen’, zegt Jezus, ‘want ook Zacheüs is een zoon van Abraham’. 
Over Abraham hoorden we in de eerste lezing. Abraham wordt geroepen om op weg te gaan, 
naar een land dat God Hem zal wijzen. Op de weg en in dat land zal God hem tot zegen zijn. 
Abraham gaat, het onbekende tegemoet. Hij zal best vragen hebben gehad. Heb ik het wel goed 
begrepen, zou dit echt de bedoeling zijn, moet dit nu….. En toch gaat Abraham in vertrouwen en 
op grond van Gods belofte op weg. De beloften van God zijn een sturende motor van heel het 
verhaal van de aartsvaders. Telkens opnieuw worden de beloften herhaald en nader toegelicht. 
Door heel de Bijbelse traditie heel voeden ze de hoop en het vertrouwen dat God een betrouwba-
re God is die zijn beloften telkens opnieuw waarmaakt. Van die beloften mag ook Zache-
üs proeven. In de ontmoeting met Jezus gebeurt er iets met hem. Net zoals er in de ontmoeting 
met God iets met Abraham gebeurt. Zacheüs is niet langer hoogverheven, zwevend boven de 
anderen in zijn rijkdom en zijn hoge boom. Een mensenzoon - een echt mens heeft contact met 
hem gemaakt, hem aangezien en vriendschap aangeboden. Bevrijdend is dat, altijd!! 
Daar word je mens van: Wat voor iemand ben jij..? 
 
Moeilijke teksten:  Op dinsdag 5 november kijken we weer naar een moeilijke tekst. Deze keer: 
Apocriefe Bijbelboeken. Wat zijn dat, wat hebben ze te zeggen en waarom staan ze niet in de 
bijbel. De tekst van het apocriefe boek 'De geboorte van Maria' ligt gereed in de hal van de kerk. 

Wie dast wenst kan de tekst ook krijgen per e-mail.  
Stuur dan even een e-mail bericht 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.     
 
Creatieve ochtend:  Op woensdagochtend 6 november wordt er vanaf 10.00 uur weer een crea-
tieve ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren 
of met iemand gezellig wilt bij praten, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, 
te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend 
van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.  
U bent weer van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum: tel: 0630670363 
 

 

“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 opgeven vanaf 27 oktober tot 5 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: samenaantafel@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 personen: 60.  
Kosten: 5,-- euro p.p. Aanvang: 17.30 uur.   Kerk open: 17.00 uur 
 
Contactmiddag: De eerstvolgende Contactmiddag is dinsdag 12 november. Aanvang: 14.30 uur. 
Spreker: de heer Booy uit Baarn, onderwerp: “Sinterklaas”. Is het moeilijk voor u om zelfstandig 
naar De Voorhof te komen, belt u dan naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhui-
zen, tel. 2861861. U wordt dan met de auto opgehaald. 
Ineke v.d. Arend. 
 
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 ten-
toonstellingen zijn uniek omdat er alleen maar lotgenoten aan deelnemen. Mensen die zelf ervarin-
gen hebben met verhalen van geweld en op een bijzondere manier dat proberen te verwerken, na-
melijk door middel van kunst. Heb jij ook belangstelling om daaraan deel te nemen? Mail dan naar 
esther@kunstuitgeweld.nl . Samen staan we sterk!  
 
CvD (College van Diakenen) begroting 2020: 
Aan de kerkenraad is de begroting voor 2020 ter goedkeuring voorgelegd. Deze begroting is te 
raadplegen op De Voorhof website www.pkndevoorhof.nl onder het ‘kopje’ organisatie / taak-
groep Diaconaat / financieel. Voor een nadere toelichting en inzage begroting 2020 kan tot 15- 11 
2019 desgewenst contact worden opgenomen met penningmeester Jan Holl,  
telefoon 06 101 26 522 of via email penningmeester.diaconie@pkndevoorhof.nl 

 
Krabbeldienst: 
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