
 

 

 
 
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 
- Mevr. Pauli van Splunter, (Jan Steenlaan 12), is tijdelijk op genomen in verpleeghuis 
Norschoten Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld 
- Dhr Makken, Witte de Withlaan  14 is opnieuw opgenomen in het Anthoniuszieken-
huis in Nieuwegein. Hij hoopt in het begin van deze week weer thuis te mogen zijn. 
 
 
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. 
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7 November 2021 
 

Drieëntwintigste Zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorganger                 : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst       : Arend Hoogers 
Diaken         : Jan Holl, Gerry Thiescheffer 
Orgel/Piano         : Piet de Vries 
Koster, Gastvrouw/heer                   : Bert van Ravenhorst, Erna Veldhuizen 
Lector            : Erna Veldhuizen 

Kindernevendienst :  
Beeld, Beamer         : Jaqueline van Ledden, Mariëlle van Bentum 
Geluid  : Jaap Siegers 
 
Zingen 
 
Aanvangslied  : Psalm 85:1,4 
Kyrie met  : Lied  367b 
Gloria   : Lied 870:1,8 
Kinderverhaal : Johannes 10:1-16 

           : Lied 653:1,6 
       Lezing        : Jeremia 50:4-7 
           : Lied: 23c 
           : Lied: 747:1,2 
      Slotlied        : Lied 871 
 

 
 
 
 
 
Zondag 7 november 19.00 uur Muzikale Oppepper 
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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: Kerk in Actie Zending Guatemala Sterke en weerbare vrouwen 
in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk ge-
weld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee 
samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen man-
nen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waar-
na ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrou-
wen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig 
hebben na huiselijk geweld.  
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 
 
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??!! 
 
Het dragen van mondkapjes is door de overheid weer verplicht gesteld: 
Zoals u heeft kunnen horen en lezen in de media, is het dragen van mondkapjes vanaf 6 no-
vember 2021 weer verplicht. Wanneer u de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen en 
draagt u een mondkapje totdat u op uw stoel zit en wanneer u weer gaat lopen draagt u het mond-
kapje totdat u weer buiten bent. Leden van een huishouden mogen bij elkaar zitten. Houdt u 1 
stoel afstand tot iemand, die niet tot uw huishouden behoort. 
Op dit moment kunnen 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 mo-
gelijkheid om de dienst in de hal of 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 ramen en/of 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 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.  
Verder vragen we u om thuis te blijven wanneer u of een van uw huisgenoten Corona (of Coro-
na-gerelateerde klachten) heeft. Alleen op deze manier kunnen we samen, veilig naar de kerk. 
Koffiedrinken na de dienst kan, er worden na de dienst extra statafels geplaats in zaal 1, zodat er 
op afstand, toch koffiegedronken kan worden. 
Wij wensen u gezegende diensten toe. 

 
Activiteiten rondom de Voorhofmarkt 2.0  op 6 november a.s: 
Nog één dag 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,-. Verder 
zijn alle bestellingen voor bloembollen, speculaas, vleesproducten en vruchtensap gedaan. Tij-
dens de markt kunt u deze producten ook bestellen voor levering eind november. Digitaal bestel-
len 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  
In verband met de aangepaste gemeentelijke vergunning zijn wij verplicht uw QR-code te 
controleren bij de ingang van het activiteiten terrein! 
 
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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