
 

 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Dhr. Cor Stuivenberg (Kennedylaan 27) heeft vorige week bij een val met de fiets zijn 

borstbeen gebroken. Na enkele dagen in het ziekenhuis is hij weer thuis om verder te 

herstellen. 

- Dhr. Alex Balk is opgenomen in het Meanderziekenhuis in Amersfoort. 

- Mevr. Lenie Zitzmann is opgenomen in het Meanderziekenhuis in Amersfoort. 

-  Mevr. H. Heus - Esser (Voorstraat 39G) is tijdelijk opgenomen bij GGZ Meerzicht 
ouderenzorg. Adres: Gordiaandreef 91, 8233 AC Lelystad  
             (afdeling Ouderenzorg kamer C-016). 
- 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, Af-
deling de Kaap app 2C16, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel 
 
 
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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 28 augustus 2022 
 

Elfde Zondag na Trinitatis      

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
                                        10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling          : Arend Hoogers 
Diaken          : Gerry Thiescheffer, Jan Holl 
Organist          : Piet de Vries 
Lector                    : Carolina van der Krans 
Koster, Gastheer/vrouw        : Alexander Mateman 

Kindernevendienst : Annemiek van der Wanssem 
Beeld, Beamer         : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid  : Reinier Vunderink 

Zingen 

Aanvangslied : Psalm 86:2,4 

Kyrie   : Lied 283: 1,2,3,4 

Gloria   : Lied 273: 1,2,3 

Kinderverhaal : Lukas 14: 7-14 

Zingen   : Lied 990 
                            Schriftlezing        : Deuteronomium 24: 17-22   :  
            : Lied 146c: 3,5,6 
            : Lied 974: 1,3,5 
        Preek 
                            Dankgebed en 
         Gezongen Onze Vader: Lied 1006          :  
        Dankgebed en voorbede 
        Collecte 
        Slotlied          : Lied 418 
 

 
 
Krabbeldienst: 
Op zondag 25 september starten we weer met de Krabbeldienst. Het komende seizoen sluiten 
we aan bij het jaarthema van de kerk. Het jaarthema is: ‘Samen aan tafel’. Tijdens de krabbel-
diensten gaan we telkens iets ‘samen’ doen. Op 25 september is het thema ‘Samen zingen’. Op 
de radio wordt veel gezongen, via YouTube kun je allerlei liedjes luisteren en lekker meezin-
gen. In de kerk wordt ook veel gezongen. 
Wist je trouwens dat er in de bijbel ook heel veel liederen staan? Onder andere koning David 
heeft heel veel liederen gemaakt. Veel van die liederen zijn ook weer gebruikt voor de liederen 
die we in de kerk zingen. 
Op 25 september willen we ook veel zingen. Het wordt een soort ‘Krabbel Sing Inn’. 
Als jij een leuk liedje kent dat je tijdens de Krabbeldienst wilt zingen of laten horen, geef dat 
dan door aan Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452).  
En natuurlijk ben je op de 25e weer van harte welkom. De Krabbeldienst begint om 16.00 u. 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

 

mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com
mailto:dskooistra@mjkooistra.nl


Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijk diaconaat, betreft onder meer de volgende bestemming: (geldelijke) 

ondersteuning 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 problemen 

binnen Woudenberg en overige diaconale ondersteuningen en bijdragen. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten vallen. Veel van 

ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk 

te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke 

reden dan ook iets extra’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 

 

Voedselbank Juli/augustus 2022:   
Voor de maanden juli en augustus willen we graag uw persoonlijke aandacht. Allereerst natuur-
lijk voor de preek maar daarna toch wel voor de voedselbank. 
Persoonlijke aandacht in dit geval voor verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld shampoo, dou-
cheschuim, 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. 
 
Voorhofmarkt, najaar 2022: 
Zaterdag 5 november is het weer zover, vanaf 9.30 tot 14.00 de Voorhofmarkt, editie najaar. 
Zet de datum alvast in de agenda. 
LOTERIJ, CREA, ETEN en DRINKEN, WORST en VLEES, KAARTEN, PLANTEN, KIN-
DERACTIVITEITEN en NATUURLIJK DE OLIEBOLLEN!!. 
Als vrijwilliger meehelpen? Opgeven kan vanaf  heden bij: 
Jan van Bentum: 06 122 65 324, Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com 
Heeft u goederen /restpartijen of ideeën voor de Voorhofmarkt ? 
Jan en Anja staan klaar om afhaal bij u in te plannen, of ideeën te noteren. 
Bel of mail, wij kunnen het niet alleen. Binnenkort meer. 
Anja, Jantine, Erwout, Evert, Herman en Jan. 
 
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? 
 
Bijbelkring in Groenewoude: 
Dinsdag 30 augustus is er Bijbelkring in Groenewoude  
Het is van15.30 uur tot 16.30 uur en ds. Pieter Koekkoek heeft de leiding . 
U bent van harte welkom . 
Een groet van Anneke Boeve . 
 
 
 

Nieuwe ambtsdragers: 
De kerkenraad laat u weten, dat gemeenteleden Gerrit Jan Busser en Herman Engel bereid zijn 
de taak van diaken op zich te nemen met als bijzondere taak: 
· Gerrit Jan Busser als voorzitter van de taakgroep diaconie 
· Herman Engel als penningmeester van de taakgroepen diaconie en ZWO. 
Wanneer u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van bovengenoemde 
gemeenteleden in hun functie van ambtsdrager, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij 
de scriba op uiterlijk 31 augustus 2022. 
Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend, zullen Gerrit Jan Busser en Herman Engel bevestigd 
worden tijdens de kerkdienst van 4 september 2022 als diaken met bovengenoemde bijzondere 
taken. 
 
Bevestiging en afscheid nemen van ambtsdragers in de dienst van 4 september: 
Voorafgaand aan de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, nemen we afscheid van de ver-
trekkende ambtsdragers , dit zijn: 

• Alice Bossema - pastoraal ouderling 

• Arend Hoogers - pastoraal ouderling 
• Rob Koelewijn - ouderling voorzitter taakgroep V&O 
• Gerry Thiescheffer - diaken voorzitter taakgroep Diaconie 
• Jan Holl - diaken penningmeester taakgroep Diaconie en ZWO 
• Tiny van Dijk - diaken 
• Marja Overeem - diaken 
• Erna Banning - diaconaal rentmeester (is op vakantie op 4 sept.) 
 
Startzondag 11 september 2022 
We vieren de startzondag dit op 11 september, de dienst zal gehouden worden bij manege 

Groenewoude, Ekris 38 en begint op 10.00 u. Vanaf half 10 is er koffie! Het jaarthema is: ‘aan 

tafel’. We sluiten daarbij aan met een gezellige picknick na de dienst en wat activiteiten om het 

thema door het jaar heen levend te houden. 

Nog wat huishoudelijke  zaken: 

Er wordt gezorgd voor stoelen, maar het helpt als waar mogelijk mensen zelf een stoel of pick-

nickkleed meenemen. 

Er zijn intekenlijsten na de ochtenddiensten van 28 augustus en 4 september, voor zoete en 

hartige picknickgerechten, denk aan cake, hartige taart, wraps, fruit, pannenkoeken.  

Bent u niet in de kerk, maar wilt u toch wat maken, stuur dan een e-mail naar:  

ontmoeting@pkndevoorhof.nl. Geef aan wat u wilt maken met uw naam en telefoonnummer. 

De gerechten kunnen voor de dienst afgegeven worden op de locatie er staat een tafel klaar. 
 

 

 

 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis-Meijer 
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