
 

 

 
 
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. - 
- Mevr. Jannie Hoekstra, Kersentuin verblijft tijdelijk, voor revalidatie, in zorgcentrum     
Ervenstaete. Het adres is Stationserf 84, 3991 KZ Houten 
- Dhr. E. Makken, Witte de Withlaan 14, is weer thuis. 
- Mevr. Pauli van Splunter, (Jan Steenlaan 12), is tijdelijk op genomen in verpleeghuis 
Norschoten Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld 
 
Voedselbank November 2021:  
De maand november wordt een gezond maandje, althans, als u er een ogen'blik‘je de 
tijd voor wilt nemen. Het is herfst, het groen verdwijnt. Dus moeten we actie onderne-
men. Overal waar 'te’ vóór  staat is té veel, zegt men.(m.u.v. produkten  voor de voed-
selbank). Nou, dan zetten  we 'te’ er toch   gewoon achteraan. Te groen wordt groen-te!  
Groente in blik. Kiest u maar uit. 
En mocht u  een “groen blaadje” onderweg tegen komen? Let op; alleen in blik! 
Hartelijk dank. 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 2 november kijken we weer naar moeilijke Bijbelteksten. Deze keer: Gods-
beelden in de bijbel. Het beeld van God die met Abraham door de velden wandelde, 
maar ook de overweldigende beelden uit de profetieën van Ezechiël. 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. Z
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31 oktober 2021 
 

Tweeëntwintigste Zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorganger                 : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst       : Alice Bossema 
Diaken         : Jan van Bentum, Cobi Stam 
Orgel/Piano         : Jaap van Dijk 
Koster, Gastvrouw/heer                   : Bertus Brouwer, Berthe Strengers 
Lector            : Berthe Strengers 

Kindernevendienst : Arieëne Koelewijn 
Beeld, Beamer         : Johan Schep, Reinier Vunderink 
Geluid  : Mirjan Schep 
 
Zingen 
 
Aanvangslied  : Psalm 46 : 1 en 2 

     : Lied 919 
               : Lied 885 
Kindermoment 

                                                              : Lied We gaan voor even uit elkaar 
       Schriftlezing       : Jakobus 1 : 1 t/m 18 
                                 : Lied 942 : 2 en 3 
                               : Lied 913 : 1, 2 en 4 (met enkele tekstwijzigingen) 
      Gebeden afgewisseld met  : Lied 598 na het ‘daarom zingen wij…’ 
      Slotlied         : Lied 723 
 
 
 
Woensdag 3 november 19.30 uur Dankdienst voor Gewas en Arbeid 
Voorganger   ds. Marten Jan Kooistra 
 
Dankdienst voor Gewas en Arbeid: Oogst is de vrucht van wat je gezaaid hebt en waar 
je aan gewerkt hebt. Waar je energie, liefde en tijd aan hebt gegeven. Maar niet alleen de oogst 
van je inzet valt je toe. Oogst ontvang je soms ook door wat andere mensen je geven en doen. 
Tijdens de Dankdag willen we in die brede zin stilstaan bij oogsten. In dankbaarheid willen we 
het verbinden met de gaven ons door God gegeven. 
We lezen Psalm 67 en een gelijkenis van Jezus uit Marcus 4: 26-29. Tijdens de dienst wordt 
gecollecteerd voor Villa Vrede. De organisatie die zich in Utrecht ontfermd over 
‘ongedocumenteerden’. Tijdens de dienst zullen we ook bij hen en hun situatie stilstaan. 
We hopen op een mooie dienst en natuurlijk op uw komst… 
 
Op onze website www.pkndevoorhof.nl staan nu 3 foto’s vanuit Villa Vrede. U krijgt een in-
druk wat de opvang betekent voor vluchtelingen. Door vrijwilligers worden ze opgevangen 
met informatie, een gesprek en soms een verwijzing naar de huisarts. Voor vaste bezoekers 
wordt een cursus “Toekomstoriëntatie” gegeven om een realistisch beeld te krijgen van hun 
toekomst en daarin stappen kunnen ondernemen.  Er gebeurt een hoop binnen en vooral om 
Villa Vrede heen de afgelopen weken. Hierbij een gedicht naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen en de gesprekken die gevoerd worden, zie de foto’s, lees het gedicht!. Inmiddels hangen 
veel foto’s in de kerk bij de ingang van de kerkzaal. U ziet hoe men daar actief bezig is om het 
met name  de bezoekers een welkom te heten om een dag met andere zoekende vluchtelingen 
door te nemen.  De Collecte voor Villa Vrede wordt van harte aanbevolen. 
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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: Plaatselijk Diaconaat:  
Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning 
contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan 
individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulp-
verlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en 
overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door 
de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse wijken behoort tot 
een van de essentiële taken binnen onze kerk. 
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 
 
Alleengaanden/alleenstaanden:  
Op zondag,31 oktober,hopen we elkaar-na lange tijd- weer te ontmoeten. Na de dienst. In de 
soos. We gaan dan koffie met elkaar drinken. Er is geen activiteit en geen lunch deze keer.          
Hartelijk welkom !  Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Creatieve ochtend: 
Op woensdag 3 november wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd, 
waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. 
Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te handwerken, te sjoelen, een krant of een tijdschrift 
te lezen. Komt u gerust een keer langs, want u bent van harte welkom. 
Sarianne van Oosterum,  Tel: 0630670363  
 
Samen aan tafel voor iedereen: 
Op 12 november a.s. organiseren we weer voor de derde keer dit seizoen hét diner! 
De inschrijfformulieren liggen op 31 oktober en 7 november in de hal van de Voorhof om in te 
tekenen. Ook mogelijk per mail via t.kaljee@live.nl of mobielnummer 0649328152 
Attentie: aanmelden is belangrijk in verband met het bestellen van het aantal hoofdgerechten. Dat 
geld overigens ook om bij verhindering zich af  te melden. 
Logisch hé. 
Vanaf  17.00 uur is de "poort“ geopend en is 'het hek van de dam' 
WELKOM. 
 
Krabbeldienst: 
Op zondag 14 november is de 2e krabbeldienst van dit seizoen.  
Een Krabbeldienst is speciaal voor peuters en kleuters, maar grote kinderen en volwassenen zijn 
uiteraard ook welkom. Krabbeldiensten zijn hele laagdrempelige diensten die qua vorm en in-
houd afgestemd zijn op peuters. 
We gaan het deze keer over hebben over de Toren van Babel en het thema is ’Samen doen' 
De krabbeldienst begint om 16.00u en is in De Voorhof, kom je ook??!! 
 
Geen aanmelding meer nodig voor kerkbezoek, maar ….. 
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 weer kindernevendienst én kinderoppas.  
 
Activiteiten rondom de Voorhofmarkt 2.0  op 6 november a.s: 
Nog één week en dan is het zover. Zaterdagmorgen om 9.30 uur is de Voorhofmarkt 2.0 een feit. 
U bent van harte uitgenodigd voor een bezoekje en het is zeker de moeite waard. Een grote groep 
vrijwilligers heeft zich het vuur uit de schoenen gelopen om een aantrekkelijk evenement neer te 
zetten. Er zijn veel kramen. Er is keus genoeg en voor elk wat wils. Er zijn ansichtkaarten, win-
terharde planten, herfststukjes, kinderkleding, speelgoed, kinderboeken, CD’s en DVD’s, 
stroopwafels, broodjes gerookte paling of zalm en nog veel meer. De slagroomtaarten gaan via 
het rad van avontuur. Ook verkopen we eieren, 6 stuks voor € 1.50 en 10 stuks voor € 2,-. Voor 
het verpakken van de eieren zijn we nog op zoek naar lege eierendozen voor 6 en 10 stuks. Wilt u 
vrijgekomen dozen voor ons bewaren en in de kerk inleveren? Er staat een doos klaar waar ze in 
kunnen. Verder zijn alle bestellingen voor bloembollen, speculaas, vleesproducten en   vruchten-
sap gedaan. Tijdens de markt kunt u deze producten ook bestellen voor levering eind november. 
Digitaal bestellen via: www.pkndevoorhof.nl  
Vrijdagmorgen om 5.30 uur start de productie van oliebollen. Dan zijn de deegdraaiers aan de 
beurt en om 7.00 uur start het bakken. Rond 8.00 uur kunt u al verse oliebollen inkopen. 6 stuks 
voor € 5,-. Het recept is zoals u van ouds, gewend was. Oliebollen bestellen? Het oliebollenteam 
bellen! Lammy Holl: 06 50528240, Henny Voogt: 06 14439911. 
Voor onze kinderen die naar de markt komen is er een heel mooi springkussen. 
Nog iets te vragen of te melden? Bel het actieteam! 
Evert: 06 53801118, Anja: 06 40667208, Jan: 06 12265324, Rien: 06 44987870  
Lotenverkoop Voorhofmarkt 2.0: 
Velen van u hebben al gehoord over de VOORHOFMARKT 2.0 of het in de Schakel gelezen. 
Ook de verkoop van loten is weer gestart. U kunt tussen 18 en 30 oktober lotenverkopers aan uw 
deur verwachten. De prijs is onveranderd, 6 loten voor € 2,50, 12 loten voor € 5,00. 
Er zijn mooie prijzen te winnen: 
-1 dag een Eemcruise voor 10 personen, -2 overnachtingen op woonschip de Robbedoes voor 2 
pers. inclusief ontbijt, -dinercheque voor restaurant Bergzicht voor 4 personen, en nog vele ande-
re mooie prijzen. Koop ruimhartig loten voor renovatie van De Voorhof.       
Marjon Strootman en Petra van Driel 
 
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.  
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