
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
 
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.  
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr Leny Zitzmann is tijdelijk opgenomen in De Klinkenberg, Gebouw                 
de Ginkel, Afd  de Zwaluw, Kamer D 310, Concordiahof 1, 6712 GZ   Ede. 
- Dhr. Alex Balk is weer thuis uit het ziekenhuis 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. 
Er mogen weer meer mensen in de kerk ontvangen worden, maar we wachten nog even 
met de handtekeningenactie van Amnesty. Hopelijk kunnen we hier in november weer 
mee beginnen, want Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden 
gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achter-
gesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. 
Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies.Amnesty onderzoekt het on-
recht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, 
lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om 
de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daar-
naast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensen-
rechten in hun land.Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen 
worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aange-
past te krijgen, of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder 
uw/ jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, 
stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. 
Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties. 
Amnestygroep Woudenberg Z
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10 oktober 2021 
 

Achttiende Zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  Doopdienst 
Voorganger                 : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst       : Rien Stuivenberg 
Diaken         : Cobi Stam, Jan Holl 
Lector         : Anneke Bos 
Orgel/Piano            : Berend van Surksum 
Kindernevendienst         : August Wijnberg 

Beeld, Beamer         : Ab van den Pol, Reinier Vunderink 
Geluid  : Ronald Maijen 
Koster, Gastvrouw  : Bertus Brouwer, Anneke Bos 
 

Zingen 
   : Psalm 145:1,3 
Gloria   : Lied 305 
Kindermoment 
Schriftlezing  : Johannes 8:12-20 

           : Lied 601:1,2 
           : Lied: Laat de kinderen tot mij komen 
           : Lied: 348:1,2,3 
       Geloofsbelijdenis       : Lied 340b 
           : Lied: Verbonden met vader en moeder 
       Gedachtenis        : Lied 913:1,2,4 
       Slotlied        : Lied 362:1,2 
 

Vandaag (10 oktober) zal Noah Kamminga, zoontje van Samuel en Suzanne Kamminga-
Overwater, de doop ontvangen tijdens de dienst in De Voorhof. 
 
 
 
Leerdienst in de Catharinakerk: 
Op zondag 10 oktober is er om 19:00 uur een oecumenische leerdienst in de Catharinakerk. 
Thema van deze dienst is: “Van U is de toekomst”. Diaken dr. Marcel Sarot hoopt in deze 
dienst voor te gaan. Van harte welkom, er is vrije inloop. U hoeft zich van tevoren dus niet op 
te geven. Na de dienst is er napraten onder het genot van een kopje koffie.  
Namens taakgroep Verdieping & Ontmoeting 
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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. 

Collecte:  
1e Collecte: Protestantse Kerk Jong Protestant Geloofsopvoeding door 
ouders en kerk samen Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof 
door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke 
kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 
geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te 
zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en 
over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen 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. ( collecte is tijdens de kindernevendienst). 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Geen aanmelding meer nodig voor kerkbezoek, maar ….. 
Vanaf 1 oktober hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdienst. 
Er kunnen, in eerste instantie, echter slechts 100 bezoekers per zondag de diensten bezoeken. De 
kans is dus aanwezig, dat de kerkzaal vol is wanneer u bij De Voorhof aankomt. Wel is er dan 
nog een mogelijkheid om de dienst in een van de zalen te volgen. 
Om veilig bij elkaar te kunnen zijn wordt de hoeveelheid CO2 in de lucht gemeten, wanneer deze 
het maximum heeft bereikt worden er deuren opengezet, daarom is het van belang dat u b.v. uw 
jas bij de hand houdt of wat warmere kleding draagt. 
Blijkt uit CO2-metingen, dat we nog meer mensen kunnen toelaten, dan laten we u dat weten. 
De kerkzaal wordt weer als vanouds ingericht (volgens voorschriften van de brandweer). Voor 
bezoekers die liever nog wel op afstand van elkaar zitten, wordt de zijzaal ingericht.  
Aangezien Corona niet weg is, vragen we u thuis te blijven wanneer u of een van uw huisge-
noten Corona (of Corona-gerelateerde klachten) heeft. Alleen op deze manier kunnen we 
weer samen, veilig naar de kerk. Wij wensen u gezegende diensten toe. 
 
Kinderoppas: 
Vanaf nu is er ook weer kindernevendienst én kinderoppas. De kinderoppas is in zaal 5.  
 
Voedselbank Oktober 2021: 
Er kan gelukkig weer meer 'gereisd'  worden dus sluiten wij ons daar maar snel bij aan.  
Een reis(t)je  (stam plus T weet u nog wel?) is per slot van rekening altijd leuk.  
De combinatie snel en rijst wordt bij de voedselbank al gauw vertaald als..........snelrijst.  
Komt dát even mooi uit? Deze maand graag rijst zoals bijvoorbeeld zilvervliesrijst, witte rijst,  
snelkookrijst, pandarijst en couscous kan natuurlijk ook. Oh ja,voor als u het nog niet wist; de 
QRcode is ook hier van toepassing. Quan.tum li Rijst, ofwel,  zoveel als men maar wil!   
Een goed verstaander begrijpt de "boodschap" U wordt vanzelfsprekend weer hartelijk bedankt.  
 

Muzikale oppepper: 
Op zondag 7 november is er om 19:00 uur een muzikale oppepper in De Voorhof.  We willen 
graag mensen verrassen en bemoedigen. Stuur uiterlijk op 10 oktober een verzoeknummer, een 
gebed of gedicht voor iemand naar: voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl .  
Graag erbij vermelden voor wie en waarom dit lied, gebed of gedicht.  
We hopen dan op een mooie en inspirerende dienst: van iedereen, voor iedereen.  
Namens taakgroep Verdieping & Ontmoeting 
 

 
Actie, actie: 
De bloembollenactie begint aardig op stoom te komen. Die zal lopen over de periode vanaf ko-
mende week tot eind november. Dan moeten de laatste bloembollen de grond in gaan.  
De speculaasactie loopt zo goed dat de eerste bestelling de deur al uit is.  
En nu knopen we er ook nog een vleeswarenactie aan vast. 
Alle drie de acties zijn vanaf dit weekend digitaal te bezoeken via onze website 
www.pkndevoorhof.nl. Op de openingspagina staan ze genoemd en met een paar muisklikken 
bent u bij de brochure en de bestellijsten. Gun uw order aan De Voorhof. Het netto resultaat komt 
geheel ten goede aan de renovatie van ons kerkgebouw. 
De eerste leveringen kunt u ophalen tijdens De Voorhofmarkt 2.0. die gehouden wordt op zater-

dag 6 november a.s. Het is mogelijk om doorlopend bestellingen te plaatsen.  

Wat niet tijdens de markt geleverd kan worden brengen we eind november bij u thuis. Ons en-

thousiasme en onze service zijn mateloos. 

 
Inloopochtend:  
Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof.  In de hal kunt terecht 
om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten 
proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.  
 
Vakantie: 
Dominee Marten-Jan Kooistra is van vrijdag 8 tot en met zondag 17 oktober met herfstvakantie. 
Voor dringende zaken kunt u in deze periode een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek. 
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