
 

 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
Collecte:  
1e 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 pre-
sent te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door 
mee te doen in de dorpscoöperatie 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.  

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. 
 - Dhr. Ton Mortier verblijft in Verzorgingshuis Birkhoven, Soesterweg 539-1  
kamer 24, 3819 BA Amersfoort om te revalideren. 
- Dhr. G. van Donselaar, Dorpsstraat 26c, is opgenomen in het Meander MC,  
Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in 
De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal. 
Overleden: 
- Op 31 oktober 2019 is overleden: Jannie Postuma-Zijlstra, Evertsenlaan 4, in de leef-
tijd van 89 jaar. De crematie heeft plaats gevonden op 7 november in het Crematorium 
Amersfoort in Leusden. 
- Op 3 november 2019 is overleden: Nelly Velthuizen-van de Glindt, Kersentuin 1, in 
de leeftijd van 94 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op 8 november op de be-
graafplaats van Woudenberg. 
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10 november 2019 
 

21e Zondag na Trinitatis 

10.00 uur     Dienst Kerk en School 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Johan de Kruijf 
Diaken     : Annelies van Ravenhorst, Evert van Asselt 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Carolina van der Krans 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    :  
Beeld en Geluid    : Elizabeth Kooistra, Jacqueline van Ledden 
Zingen  

     

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 St. Catharinakerk  Woudenberg 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek   
Ouderling     : Rob Koelewijn 
Diaken     : Jan van Bentum 
Organist     : Piet de Vries 
Het thema is: "Dietrich Bonhoeffer - de theoloog in het verzet" . Hij wordt beschouwd als één 
van de grootste theologen van de vorige eeuw. Voor velen is hij een fascinerend en inspirerend 
christen. In de kerkers van het Gestapo-hoofdgebouw schrijft hij het aangrijpende gedicht: 
"Goede machten". Dit is als lied ook in ons Liedboek te vinden. Het vormt zijn getuigenis dat, 
wat er ook op je afkomt, het door het geloof te dragen is.  
Laat je inspireren door Dietrich Bonhoeffer. 
 
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. 
 
    
 
Kerkdiensten  volgende week:  
 
Zondag 17 november 2019   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
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.   
 
18.30 uur:  Geen Dienst 
 
 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

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 belang-
rijkste: SOEP. Soep in. blik wel te verstaan. Niet te  kopen hier met peso‘s, wel met uw betrok-
kenheid voor de voedselbank  Hartelijk dank. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Tanzania: Journalist opgepakt. Zes agenten in burger pakten de gerespecteerde journalist Erick 
Kabandera op 29 juli thuis op. Zonder opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast, omdat hij 
onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in Tanzania en daarover bericht in binnen- en bui-
tenland. Kabendera is inmiddels aangeklaagd voor het leiden van georganiseerde misdaad, belas-
tingontduiking en geldwitwasserij. Dit zijn verzonnen aanklachten. Sinds in 2015 John Magufuli 
president werd van Tanzania, wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid er meer en 
meer aan banden gelegd. Journalisten die kritiek uiten op het beleid van de Tanzaniaanse over-
heid en hoe die met mensenrechten omspringt, worden opgepakt en lastiggevallen. Sinds zijn 
arrestatie gaat het slechter met de gezondheid van Kabendera. Hij heeft ademhalingsproblemen 
en een van zijn benen is verlamd. Hij wordt hiervoor behandeld in het ziekenhuis. 

KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Goed Nieuws: 
Hongarije: Syrische Ahmed H. eindelijk vrij! 
Op 28 september mocht Ahmed H. eindelijk naar zijn familie terugkeren. De Syriër werd in 2015 
in Hongarije opgepakt en onterecht veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Dat hij weer bij zijn 
gezin in Cyprus is, is een enorme opluchting, maar hij had nooit veroordeeld mogen worden. 
In september 2015 stond Ahmed H. voor een gesloten grensovergang tussen Servië en Hongarije. 
De op Cyprus woonachtige H. vergezelde zijn ouders en andere familieleden die Syrië waren 
ontvlucht en in Europa een veilig heenkomen zochten. Aan de grens braken rellen uit. Hij riep de 
menigte via een megafoon op kalm te blijven tijdens een confrontatie met de politie, en eiste de 
doorgang. Ahmed H. werd gearresteerd. 
Ahmed H. gaf toe enkele stenen te hebben gegooid. Op 30 november 2016 werd hij tot 7 jaar 
gevangenisstraf veroordeeld, een straf die later werd teruggebracht naar 5 jaar. Volgens het Hon-
gaarse Openbaar Ministerie probeerde hij de autoriteiten te dwingen de grens te openen. De aan-
klagers interpreteerden dit als een ‘terreurdaad’. De Hongaarse overheid gebruikt vaker de anti-
terreurwet waar die niet voor bedoeld is: om vluchtelingen en migranten buiten de deur te hou-
den. Amnesty International voerde uitgebreid actie voor H. Meer dan 27.000 actievoerders we-
reldwijd riepen de Cypriotische autoriteiten op hem terug te laten keren naar Cyprus. Op 28 sep-
tember gebeurde dat eindelijk. Net op tijd voor de tiende verjaardag van zijn dochter. 
 
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 Voor-
hof te komen, belt u dan naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, tel. 
2861861. U wordt dan met de auto opgehaald. 
Ineke v.d. Arend. 
 
Zanguurtje in Zorgcentrum Groenwoude: 
Op zaterdag 16 november 2019 gaan we weer zingen van 18.30 tot 19.30 uur in Zorgcentrum 
Groenewoude. Onze organist Arie Duizendstra begeleidt ons op het orgel. Evenals de vorige keer 
mag iedereen die aanwezig is een lied aanvragen. Dit kunnen liederen zijn uit het liedboek, uit de 
zangbundel van Johannes de Heer of zomaar een christelijk lied dat je al heel lang graag wilt 
zingen. We hopen dat het een mooi, inspirerend zang-uur wordt.  

 
Na het zingen drinken we koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Geef kleur aan je geloof.: 
Op dinsdagmorgen 19 november (van 9.15 – 11.30 uur) de laatste keer “Geef Kleur” van dit jaar. 
Het gaat dan over de tekst Mattheüs 5:14-16. “Laat zo je licht maar schijnen….” 
We gaan een Adventster  maken. Daarvoor hebben we materiaal nodig. Ik vraag dit keer een bij-
drage van € 5,--. Materiaal is aanwezig. Wil je ook een keer meedoen?  Geef je dan vandaag of 
uiterlijk morgen (10 of 11 november) op bij Anneke Methorst – 0629180591.  
 
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 mid-
del van kunst. Heb jij ook belangstelling om daaraan deel te nemen? Mail dan naar es-
ther@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 
 
Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Aankondiging: Write for Rights.       Zaterdag 7 december 2019. Van 11.00 uur– 15.00 uur. 
In het Cultuurhuis, De Camp en Kantine Voetbal Griftpark te Woudenberg. 
Waarom: Tijdens Write for Rights 2019 vraagt Amnesty mensen in de hele wereld om brieven te 
schrijven voor kinderen en jongeren. We doen dit om hen te ondersteunen, kracht te geven en het 
mogelijk te maken om te blijven durven waar volwassenen tekortschieten. Een lawine aan brieven 
maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlĳker te behandelen. Want niemand wil 
bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran. 

 
Krabbeldienst: 
Conservenblikken gezocht! Voor de krabbeldienstvan 24 november zijn wij op zoek naar schone 
conserven blikken! Ze mogen ingeleverd worden in de doos in de hal van de kerk. 
Namens de allerkleinste; Alvast bedankt!! 
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