
 

 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 

 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. G.L. Tel-de Jong, Kersentuin 38 is weer thuis. 
- Mevr. Marian van Egten - Pak (De Steen 48) is verhuisd naar verzorgingshuis Daelho- 
ven in Soest. Haar adres is Dalplein 2, 3762 BP Soest. Huisje 3 kamer 3. 
- Mevr. D. Smelt-Methorst is verhuisd van Rembrandtlaan 45 naar:  
  Huis in de Wei, Afdeling de Kaap app 2C16, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel. 
-  Mevr. H. Heus - Esser (Voorstraat 39G) is tijdelijk opgenomen bij GGZ Meerzicht 
ouderenzorg. Adres: Gordiaandreef 91, 8233 AC Lelystad  
             (afdeling Ouderenzorg kamer C-016). 
 
- In het juli-aug nummer van de Schakel is helaas een foutje geslopen. Mieke Timmer-
Dorsman verblijft niet in Zeist, maar in Driebergen-Rijsenburg  Haar adres is: Woon-
zorgcentrum Beukenstein - Silverein (k 211), Hoofdstraat 57 3971KB Driebergen-
Rijsenburg. 
 
 
Voedselbank Juli/augustus 2022:   
Voor de maanden juli en augustus willen we graag uw persoonlijke aandacht. 
Allereerst natuurlijk voor de preek maar daarna toch wel voor de voedselbank. 
Persoonlijke aandacht in dit geval voor verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld sham-
poo, doucheschuim, tandpasta en tandenborstel, huidlotion, deodorant en handcrème. 
En als wij van onze kant dit  nu ook nog even persoonlijk verzorgen is het kringetje rond.  
Met dank aan u. 
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 7 augustus 2022 
 

Achtste Zondag na Trinitatis      

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
  10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Frans Westerman 
Ouderlingen          : Rien Stuivenberg 
Diaken          : Jan van Bentum, Tiny van Dijk 
Organist          : Wim van Hoek 
Lector                    : Berthe Strengers 
Koster, Gastheer/vrouw        : Ad Kleinveld, Berthe Strengers 

Kindernevendienst : Arieëne Koelewijn 
Beeld, Beamer         : Ab van den Pol 
Geluid  : Martin Standaart 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 19: 5 
   : Lied 221: 1, 2 
Kindermoment: 
De kinderen gaan naar de kinderdienst, terwijl we zingen: 
   “We gaan voor even uit elkaar” 
Eerste Lezing  : Kleine collage OT 

                 Exodus 12: 11;  
              Numeri 15: 27 – 31;  
              Leviticus 6: 1 – 7; 16: 29 – 32;  
              Daniël 7: 17, 18 
            : Lied 837: 2, 3, 4 
        Tweede Lezing        : Lucas 12: 32 – 48 
            : Lied 751 
            : Lied 754 
        Slotlied         : Lied 834 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 

de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt.  
Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
 
Voortgang verbouwingsplan De Voorhof: 
Na de gehouden KR-vergadering van 30 juni jl. waar het CVK de opdracht gekregen heeft om 
de plannen te gaan uitvoeren, hebben we als CVK niet stilgezeten. 
Voor u nog niet zichtbaar, maar achter de schermen gaat het door. 
Inmiddels worden gesprekken gevoerd en zijn gaande met deskundigen uit de gemeente. 
Een groep personen uit de Voorhof gemeente is samengesteld voor diverse onderdelen, zodra 
daar meer van bekend is wordt u daarover geïnformeerd. 
Plan is om na de CVK-vergadering van 5 september, u aan het eind van die week via de ZB een 
eerste bijdrage te kunnen leveren m.b.t. de voortgang c.q. planning. 
Voor nu leek het ons goed om kenbaar te maken dat ondanks de vakantietijd, er wel degelijk 
mensen bezig zijn met extra onderzoeken, fine tuning, tekeningen maken, enz. 
Namens het CVK, Kees Haalboom en Evert van Asselt. 
 

Samen aan tafel voor iedereen: 

Op vrijdag 12 augustus is het weer zover. Eten, happen, dineren, opscheppen, doorslikken en 
genieten maar. Inschrijven  kan via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of via  

mobielnummer: 06 46663829 (Elizabeth Kooistra).  
En uiteraard liggen er ook weer inschrijfformulieren in de hal van De Voorhof. 

Rond 17.00 zien we u graag weer binnenkomen. 
Tot ziens. Het Team. 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 juli t/m 21 augustus. In deze periode kunt u in drin-
gende gevallen contact opnemen met ds. .Marten Jan Kooistra of met een ouderling. 
 
Koffieochtend:   
Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een 
kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.  
Ondanks de vakantieperiode staan de vrijwilligers klaar om een kopje koffie te schenken? 
 
Noteer vast in de agenda: 
Zondag 11 september is onze jaarlijkse startzondag. Het plan is om dit jaar weer een openlucht-
viering bij de 'Manege Groenewoude' te houden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle 
gang. Later meer over het programma en de activiteiten. 
 

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. 


