
 

 
 
 

 

Bloemen:   
 
 
Collecte:  
1e 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.   
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie 
Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
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. 
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in 
De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal. 
- Dhr. Stef Loosman, Schans 6, verblijft komende week voor een behandeling in het 
Meander MC, Postbus 1502, 3800BM Amersfoort afdeling C2,K-63 
- Dhr A.J. Hoogers is opgenomen in het UMC in Utrecht voor een operatie. 
- Mevr G.M. Velker-van Essen wordt deze week opgenomen voor een heupoperatie. 
Zij hoopt in de loop van de week weer thuis te zijn. 

Overleden:  

- Op 7 november 2019 is overleden:  Wilhelmina Louiza Vos-Schneider, De Steeg 4a, 

in de leeftijd van 82 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op de begraafplaats van 
Driebergen op 13 november. 
- Op 7 november 2019 is overleden: Gerrit van Donselaar, Dorpsstraat 26 c, in de leef-

tijd van 80 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op de begraafplaats van Wouden-
berg op 14 november. 
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17 november 2019 
 

Voorlaatste zondag van het Kerkelijk Jaar 

10.00 uur      
Predikant     : ds.  A. Altena uit Doorn 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Rien Stuivenberg, Lia Stegehuis 
Diaken     : Marja Overeem, Tiny van Dijk 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Albert Timmerman 
Kindernevendienst    : Janneke Smit, Marit de Kruijf 
Beeld en Geluid    : Ab van den Pol, Anneke Methorst 
JOB Basics     : August Wijnberg, Arieëne Koelewijn 
Zingen      : Psalm 130: 3 en 4 
      : Lied 749, 1 
      : Lied 304 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing uit het Oude Testament:   : Psalm 121  
      : Psalm 121 
Schriftlezing uit het Evangelie  : Lucas 21: 5 – 19  
      : Lied 807, 1, 4 en 6 
      : Lied 1010 
      : Lied 704 
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 24 november 2019  Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar  
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte : Eenzaamheid draaglijk maken 
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. 
In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draag-
lijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoor-
beeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, 
materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda 
te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat 
eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een on-
gewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door 
met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan van-
uit de gemeente draagkracht aangeboord worden. 
 
16.00 uur:  Krabbeldienst 
  



 
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. 
 

Bijbellezen uit de grondtekst: 

Op dinsdag 19 november lezen we weer een gedeelte van de bijbel uit de grondtekst. Vertalingen 

liggen gereed in de hal van De Voorhof. We beginnen om 20.00 uur. 

Contextueel Bijbellezen:  
Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij we de Bijbel en  ons eigen leven 
aan elkaar toetsen. Eén woensdagavond in de maand gaan we met een aantal vrouwen op zoek 
naar vrouwen in de Bijbel. Wat weten we van  deze vrouwen, wie waren dat. 
Zien we overeenkomsten tussen deze vrouwen en onszelf? 
Welk nieuw licht werpt het verhaal op onze vragen? Vanuit onze eigen context kijken we naar de 
de tekst. Ben je ook nieuwsgierig naar naar vrouwen in de Bijbel? Ben je geïnteresseerd?  
Wil je meedoen? Op woensdag 20 november komen we weer bij elkaar. Om 19.45 uur inloop 
met koffie en thee. Vanaf 20.00 uur richten we ons deze keer op Sara(h). Rond 21.30 uur sluiten 
we af.   Wil je meedoen, stuur dan een mailtje naar Sonja van Dijk en/of Elizabeth  van Deventer. 
Kun je niet aanstaande woensdag, maar ben je wel geïnteresseerd? 
Stuur dan een mailtje naar Sonja van Dijk: sonja.van.dijk@kpnmail.nl  of Elizabeth van Deven-
ter: L.vandeventer@telfort.nl Houd De Schakel en zondagsbrief in de gaten voor vervolg data. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: Op de laatste zondag van de maand,op zondag 24 november 
komen we bij elkaar. In de activiteitenkalender van De Schakel staan de dag en datum niet goed 
genoemd. Hartelijk welkom na de dienst in de soos. 
We drinken koffie of thee,doen een activiteit en lunchen daarna. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Bibliodrama 24 november:  
Zondag 24 november ná de ochtenddienst is er weer bibliodrama in de soos. Deze keer staan 
verschillende teksten uit het bijbelboek Openbaring centraal. De teksten sluiten aan bij deze zon-
dag Voleinding. Van harte welkom! We drinken koffie in de soos en zullen daarna starten.  
Voor meer informatie: Corine de Kruijf (corinedk@gmail.com of 06-18340158). 
 
Bijbelkring Groenewoude: Op dinsdag 26 november 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 wonen, zijn van 
harte welkom. De bijeenkomst is van 15.30 tot 16.30 uur en wordt geleid door ds. Pieter Koek-
koek of Alice Bossema. 
 
O.P.A.: 
Bij onze papier ophaaldienst hebben enkele papierlopers, na jaren trouwe dienst, meegedeeld, dat 
ze komend jaar zullen stoppen. Vandaar mijn oproep:  
Wie wil ons volgend jaar versterken om enkele woensdagavonden te assisteren. 
Inmiddels maken gelukkig ook dames deel van ons team. Je wordt in overleg ingedeeld. 
We halen per jaar ca. € 10.000,= aan oud papier op en het zou toch jammer zijn dat we deze 
mooie inkomstenbron zouden moeten stoppen. 
Je kunt je aanmelden en/of informatie vragen bij mij.  Hilbrecht Haan, tel. 06 513 686 43. 

 
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  
esther@kunstuitgeweld.nl . Samen staan we sterk!  
 
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 kin-
deren 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. 
 

Kerstkuier:  
Op 22 december zal er weer een kerstkuier zijn. De start is tussen 18.00u en 20.30u vanaf de Jan 
Ligthartschool. Het eindpunt is bij de Catharinakerk. Er is weer een prachtige route (ongeveer 1 
uur) uitgezet met mooie taferelen uit het kerstverhaal. Het belooft weer een prachtig geheel te wor-
den. We hebben echter nog wel een aantal mensen nodig die mee willen helpen om alles tot een 
succes te maken. Er zijn nog een aantal spelers en vertellers voor de taferelen nodig.  
Mensen die op 22 december willen helpen e.e.a. klaar te zetten en in goede banen te leiden. U kunt 
zich opgeven op het opgave formulier dat in de hal ligt. 
 
Krabbeldienst: Graag wil ik u en jou wat vertellen over de Krabbeldiensten. Laten we in gedach-
ten eerst even teruggaan naar de laatste kerkdienst die u of jij bezocht; waar ging die over, welke 
liederen hadden we gezongen, wat was de strekking van de preek…Was het hard graven in het 
geheugen? Als ik mijn kinderen vraag naar de laatste Krabbeldienst weten zij die feilloos op te 
roepen. ‘De laatste keer was die van het parcours mama! Toen mochten we door de tunnel kruipen 
in de kerk!’ Maar ook de keer van het verloren 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 mis-
schien 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! Ik vind het fantastisch om 
de allerkleinsten van onze gemeente deze ervaring te zien opdoen! En niet alleen van onze ge-
meente; ook mochten we verschillende kinderen die niet lid zijn van onze gemeente verwelkomen. 
Volgende week zondag is er weer een Krabbeldienst. Het begint om 16.00u en gaat deze keer over 
David en Goliath.  Kom jij ook……? Neem papa, mama, broertje(s) zusje(s) en opa en oma mee. 
 

Ds. Marten Jan Kooistra is herstellende van een longontsteking. Vanaf maandag zal hij langzaam 
weer wat taken oppakken. Uit voorzorg zal ds. Marten Jan de komende week nog geen bezoeken 
doen. 
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