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Voorbeden:   
Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl       tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat 
namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat 
kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
-- Mevr. Mieke Timmer is naar revalidatiecentrum: De Parkgraaf in Utrecht 
(Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht)  gegaan. Ze heeft kamer 209 in De Parkgraaf. 
 
Voedselbank November 2020:  
Met de december  maand in het vooruitzicht gaan we nu al denken wat er met de kerst-
dagen  op de tafel kan worden gezet. En dan bedoel ik niet de inhoud van het liedje 'een 
potje  potje, potje, potje met vet. Al op de tafel gezet‘. Wél gaan we deze maand uit 
van een 'heel vet’ resultaat, met uw hulp en bijdrage  om een smakelijk 'Kerstpotje‘ te 
kunnen realiseren. Graag vis-of kip-produkten in blik. Of rundvlees in blik ( en daar is 
ie weer) voor een heerlijk stoof'potje’.  In blik omdat dit een veilige verpakking is tij-
dens vervoer. Dank voor uw blik-semsnelle bijdrage. 
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15 november 2020 
 

Voorlaatste zondag van het  
kerkelijk jaar  

 
10.00 uur  Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
Predikant          : ds. Mariëlle Jochemsen uit Maarn 
Ouderling van dienst                           : Cor Kwakernaak 
Diaken                                         : Gerry Thiescheffer, Marja Overeem 
Lector                      : Anneke Bos 
Koster / Gastvrouw          : Ad Kleinveld / Anneke Bos 
Orgel/Piano                      : Jaap van Dijk 
Trompet              : Guido Grünbauer 
Zang                     : Angelique Martina, Anneke Methorst en 

                 August Wijnberg 
Kindernevendienst    :  
Beeld, Beamer    : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid                        : Martijn Kooistra 
Zingen 
Aanvangslied               : Lied 216  
Gebed om ontferming met responsie: Lied 367-b gesproken 
Loflied                         : Lied 657   
Kinderverhaal    : Geline Boshuizen 
Schriftlezing                 : Psalm 34 

                                : Lied 103e Bless the lord incl. chants of  
                                                                    Psalmen voor nu 145 
                         Slotlied         : Lied 428  
 
Amnesty International:   SCHRIJF THUIS! 
Op zaterdag12 december houden we onze jaarlijkse Amnesty Write for Rights actie.  
Dit jaar gaat het iets anders in verband met Corona. U kunt voor 7 december intekenen op een 
pakket van 3 of 4 brieven inclusief postzegels, zodat u thuis 
brieven kunt schrijven. U kunt uw bestelling doorgeven via 
de mail: menjmaasland@hotmail.com of telefonisch bij Anja 
Veltman tel. 033 2863949. Bestelling kan thuis bezorgd wor-
den of opgehaald bij Jacob Catslaan 7. 
Ook kunt u op 12 december bij het Cultuurhuis een pakket 
ophalen tussen 11.00-13.30 uur. De  opening van de schrijf-
actie door onze burgemeester  mevrouw T. Cnossen is online te volgen tussen 11.30 en 12.30 
uur. De Link hiervoor ontvangt u via de mail en Facebook. We hopen op veel aanmeldingen 
om thuis brieven te schrijven voor mensen die onterecht vast zitten of bedreigd worden, omdat 
zij hun mening uitten! 
Amnesty werkgroep Woudenberg.  
       
Enquête:  
In deze tijd waar we elkaar maar weinig tegenkomen en/of spreken, is er bij de kerkenraad de 
behoefte ontstaan aan informatie. Om toch uw stem te horen houden we in de komende perio-
de een enquête. Wij roepen u op om daar vooral aan mee te doen. In de komende week gaat de 
enquête online en is te vinden op de website van onze gemeente. Gemeenteleden die de zon-
dagsbrief in de brievenbus ontvangen krijgen daar a.s. vrijdag een papieren enquête bij aange-
leverd. Bent u toch in het bezit van internet vragen wij u om via onze website de enquête in te 
vullen en naar ons terug te sturen. De papieren enquête kan ingeleverd worden in de brieven-
bus bij De Voorhof. Is dat niet mogelijk belt u dan even met één van de kerkrentmeesters en 
wij halen de enquête bij u op.       
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Geven met Givt: Open de app, kies hoeveel je wilt geven 
aan collecte 1, 2 of 3, kies hoe je wilt geven en klaar!  
Je download de Givt-app in Google Play of in de App Sto-
re. Meer informatie op www.givtapp.net. Scan onderstaan-
de QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook uit-
gelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan ook worden 
overgemaakt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. 
Diaconie De Voorhof. 
Collecte zondag 15 november 2020:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat, Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van con-
tactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen 
die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood)
fondsen en overige vaste bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn 
om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
3e Collecte: KND-collecte 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar:  
Op 22 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in deze dienst gedenken wij 
degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Aangezien er maar een beperkt aantal 
mensen naar de kerkdienst kunnen komen, willen we op deze zondag voorrang geven aan hen, 
die dit jaar een dierbare hebben verloren. Daarom is het voor anderen niet mogelijk de dienst van 
22 november bij te wonen, wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. 
 
Opgeven voor deelname aan de kerkdienst: 
Op advies van de classis Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en 
richtlijnen RIVM kunnen er vanaf zondag 18 oktober maximaal 30 gemeenteleden incl. me-
dewerkers worden toegelaten tot de kerkdiensten. U moet zich echt opgeven voor de dienst, 
anders kunnen wij u helaas niet toe laten. De inschrijving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. 
voorafgaand aan de dienst. Opgave kan via de link op de website van De Voorhof of per tele-
foon nr. 06 5206 3119. We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met 
hoeveel personen u wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en 
een eventueel contactenonderzoek. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres 
wonen mogen bij elkaar zitten. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen dan 
apart vermelden in het vak opmerkingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmel-
den, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst.  
Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt, zet u een mondkapje op en desinfec-
teert u uw handen. U neemt uw jas mee de kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u 
verder a.u.b. de aanwijzingen van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. De 
collecte is aan de buitendeur. Na de dienst verlaat u de kerk door de uitgang, die u worden aange-
wezen. Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe. 
 
Mondkapjes verplicht: 
Langzamerhand is het dragen van een mondkapje niet zo vreemd meer. Op steeds meer plaatsen 
is het dragen ervan een verplichting geworden. In ons kerkgebouw is er merkbaar enige onduide-
lijkheid over. De één draagt hem wel, de ander niet. De volgende regel willen we met ons allen 
gaan toepassen. Bij binnenkomst zetten we het mondkapje op en ontsmetten we onze handen. 
Het afzetten van het mondkapje mag alleen als we zitten. Laten we ons best doen om samen deze 
regel op te volgen. Denk aan elkaars gezondheid.   
 
 

 
Noodhulp India:  
De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmiddels ligt het aantal 
besmettingen boven 8 miljoen. Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kastelozen of Dalits ge-
noemd, zijn de gevolgen ingrijpend. Velen van hen zijn dagloners en zitten zonder werk. Hierdoor 
kunnen ze zelf niet in hun noodzakelijke levensonderhoud voorzien. Onze broeder Raju en zuster 
Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) doen hun uiterste best om deze zeer kwetsbare 
groep medemensen te helpen door het verstrekken van basisvoeding. Met onze eerdere gift in juli 
van dit jaar hebben zij inmiddels veel gezinnen kunnen helpen. Maar de nood blijft onveranderd 
hoog. Inmiddels is er een bedrag van ruim € 2.000 aan giften ontvangen, waarvan € 750 van de 
kringloopwinkel en een anonieme gift van € 600. We zijn hier uiteraard heel erg dankbaar voor! 
Wilt u ook Raju en Shanti helpen? U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL04 RABO 
0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, onder vermelding ‘Noodhulp India’. Of uw donatie in 
de melkbus stoppen, welke in de hal staat. Dank namens de ZWO  
 
Oliebollen!!! Oliebollen!!! Oliebollen!!! 
Goed gelezen. Dit najaar was er geen najaarsmarkt, geen rad van fortuin en geen oliebollen, dat 
was jammer. Daar moesten we iets aan doen. Het is gelukt om eind december toch heerlijke olie-
bollen en appelflappen aan te bieden. De oliebollen en appelflappen kunnen worden afgehaald 
op 30 en 31 december bij De Voorhof. Vanaf vandaag kunt u oliebollen en appelflappen bestel-
len op de volgende manier: 
- via telefoonnummer: Lammy Holl   06-50528240 en  Henny Voogt  06-14439911 
- D.m.v.  het bestelformulier (komt als bijlage in de Schakel), in te leveren op de daarop vermeld-
de adressen. Ook verkopen we de oliebollen op de dag zelf zonder bestelformulier bij De Voorhof 
en de kringloopwinkel. Laten we het jaar 2020 op een heerlijke manier afsluiten. 
 
Inloopochtend:  
Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er een inloopochtend in De Voorhof, het stiltecentrum in 
zaal 1 is dan geopend. Tijdens een kopje koffie of thee kunt u elkaar ontmoeten, ook zal een van 
de predikanten aanwezig zijn. 
We houden altijd rekening met een corona-veilige afstand tot elkaar 
 
 
 
Rectificatie Schakel: In de Schakel van november staan de data van oktober bij de Wombargse 
Stroopwafelbackerij. Hierbij melden we dat zij op 21 november bij de Kringloopwinkel Wouden-
berg staan met lekkere stroopwafels. 
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