
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
 
 
 
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 weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
 
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. 
 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 16 november lezen we weer samen een bijbelgedeelte uit de grondtekst van 
de bijbel waarover later gepreekt zal worden. Deze keer Lukas 1:39-56. 
Vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof. Als u de vertalingen digitaal wilt 
ontvangen, zendt dan een mail naar Pieterkoekkoek@gmail.com 
We beginnen dinsdag om 20.00 uur 
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14 November 2021 
 

Voorlaatste zondag van het  
Kerkelijkjaar 

 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorganger                 : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst       : Evert van Asselt 
Diaken         : Tiny van Dijk, Erna Banning 
Orgel/Piano         : Berend van Surksum 
Koster, Gastvrouw/heer                   :  Alexander Mateman, Anneke Bos 

Lector            : Annemiek van der Wansem 
Kindernevendienst : August Wijnberg 
Beeld, Beamer         : Jacqueline van Ledden, Jan van Bentum 
Geluid  : Jaap Siegers 
 
Zingen 
 
Aanvangslied  : Psalm 98:1,2 
Kyrie   : Lied:  281:1,2,3,4,5 
Gloria              : Lied: 281:6,7,8,9,10 

       Kinderverhaal       :  Johannes 10:22-30 
       Kinderlied        : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
       Lezing        : 2 Kronieken 7:11-16 
           : Lied 364:1,2,4,6  
       Lezing        : Johannes 10:22-30 
           : Lied 339a 
           : Lied: 654:1,5,6 

      Slotlied                        : Lied 984:1,2,3,4 
 
 
 
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 
inhoud 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??!! 
 
 
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.  
 
 
Inloopochtend:   
Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof.  In de hal kunt te-
recht om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predi-
kanten proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.  
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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 o.m. 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 Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de pro-
blemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen. 
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 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Er mogen weer meer mensen in de kerk ontvangen worden, maar we wachten nog even met de 
handtekeningenactie van Amnesty omdat de besmettingen van corona weer oplopen. 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun me-
ning geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroor-
deeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de 
tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht 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. 
Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten 
in hun land. Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, 
beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om 
een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrij-
heid, 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. 
Ook willen wij uw aandacht vragen voor de grote schrijfactie “Write for Rights” van Amnesty. 
Deze is geplant voor zaterdag 11 december 2021 in het cultuurhuis in Woudenberg van 11.00 – 
14.30 uur. Daar kunt u brieven en kaarten komen schrijven voor de tien verschillende personen 
die dit jaar zijn uitgekozen. Ook is het weer mogelijk om thuis te schrijven. Vanaf 29 november 
kunt u een pakket ophalen bij het cultuurhuis of bij een van de leden van de Amnestygroep thuis. 
In de Schakel van december staat meer informatie over deze actie. 
Amnestygroep Woudenberg 
 
Laatste zondag van het Kerkelijk jaar: 
Volgende week zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag 
gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Met het noemen van hun na-
men roepen we hen en hun leven weer even in herinnering.  
Met eerbied en respect noemen wij hun namen en we ontsteken voor hen een licht aan de paas-
kaars. Het zijn kleine gebaren, kleine rituelen. Ze drukken een verbondenheid uit die over de 
grens van dood en leven heengaat. Wij gedenken onze geliefden: in het licht van Pasen en dank-
baar voor wat zij ons gaven. Samen willen wij ook zoeken naar én bidden om troost voor alle 
mensen onder ons die iemand, die hen zo lief was, moesten loslaten. We mogen dat doen in het 
vertrouwen dat zij in Gods hand geborgen zijn. 
Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 november tussen 19.00u en 20.30u en op dinsdag-
middag tussen 14.00u en 16.00u zal er een moment van gedachtenis zijn in de kerkzaal van de 
Voorhof. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en of een moment van bezinning te heb-

 
ben. Op maandag is ds. Marten-Jan Kooistra aanwezig, op dinsdag ds. Pieter Koekkoek en op 
woensdag beide predikanten. Ook zal er telkens een van de ouderlingen aanwezig zijn. 
U bent van harte uitgenodigd om een of meerder van deze momenten aanwezig te zijn.  
 
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 2 stoelen 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 moge-
lijkheid 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. 
 
Doorlopende activiteiten ná de Voorhofmarkt 2.0: 
Wat een prachtige dag mochten we beleven tijdens de marktdag op zaterdag 6 november. Het 
weer zat mee en iedereen was goed gemutst. Zelfs het QR-code scannen kon de stemming niet 
drukken. Er was uitgebreid de gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en daar is gretig 
gebruik van gemaakt. 
Maar nu, we moeten weer verder en dat gaan we ook doen. De speculaasactie blijft doorlopen. U 
kunt tot 23 november bestellen. De bloembollenactie loopt door, ook tot 23 november. Daarna 
moet onze bestelling worden gedaan bij die leveranciers.  
Vruchtensap en vleesproducten kunnen besteld worden tot 25 november. Dan is het zeker dat wij 
uw bestelling op tijd bij u kunnen afleveren.  
Potgrond is het jaar rond te bestellen of af te halen aan de Griftdijk 15. U kunt digitaal bestellen 
via: www.pkndevoorhof.nl  of middels een papieren bestelformulier op de balie in de hal van de 
kerk. De inleverdoos staat er naast.  
Voor de decembermaand zijn we bezig met op kerst gerichte acties, waarbij we vruchtensap, 
vleesproducten en een verzameling van kerstbrood, kerststol, suikerbrood en nog wat meer, gaan 
aanbieden. Zijn er vragen of is er iets te melden? Bel het actieteam! 
Evert: 06 53801118, Anja: 06 40667208, Jan: 06 12265324, Rien: 06 44987870 

 
 

http://www.amnesty.nl
http://www.pkndevoorhof.nl

