
 

 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Corrie Bos (Schanspark 22) is aan haar schouder geopereerd. Zij verblijft nu 
voor  revalidatie in Huize Weltevreden (Kamer 19) in de Bilt (Professor Doctor P.J.W. 
Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt) 
- Mevr Zitzmann is vanuit het ziekenhuis weer opgenomen in het Zonnehuis,              
Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn, om aan te sterken.  
 
 
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 
 
 
Bijbelkring Groenewoude: 
Dinsdag 27 september is er Bijbelkring in Groenewoude . 
De Bijbelkring is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door ds. Pieter Koekkoek . 
U bent van harte welkom . 
Een groet van Anneke Boeve  
 
 
Voedselbank September 2022:  
Men neme: een apparaat, of een keteltje, een kop en schotel, een lepeltje, water en bonen. 
Heel veel bonen. Even laten pruttelen, (zo heet dat omdat je prut over houd) en dan moet 
het wel heel gek zijn als daar niet een lekker kopje koffie gebrouwen wordt. En bent u 
even in de bonen? Neem dan gewoon filter koffie. Dus……., remember; graag koffie 
deze maand september!!  
Met dank. 

Z
O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

 25 september 2022 
 

 Vijftiende Zondag na Trinitatis      

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderlingen          : Cor Kwakernaak 
Diaken          : Cobi de Lange, Gert Jan Busser 
Organist          : Jaap van Dijk 
Lector                    : Alice Bossema 
Koster, Gastheer/vrouw        : Ad Kleinveld, Anneke Bos 

Kindernevendienst : Janneke Smit 
Beeld, Beamer         : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid  : Ronald Maijen 
Zingen 
Aanvangslied  : Lied 121 
Kyriegebed 
Gloria   : Lied 860:1,7 
Kinderverhaal : Lukas 16:19- 
   : Lied 647 
Schriftlezing  : Amos 6 : 1-10 

           : Lied 1012 : 1,4,5 
           : Lied: 994 
        Slotlied        : Lied 816 

 

 

Krabbeldienst zondagmiddag 25 september: 
Zondagmiddag is er weer een Krabbeldienst. Het wordt een soort ‘Krabbel Sing Inn’ met als 
thema ’Samen zingen'. We gaan favoriete liedjes zingen en laten horen die kinderen hebben 
aangegeven. Natuurlijk mogen jullie ook zelf meezingen en de muziekinstrumentjes laten klin-
ken. Er zijn inmiddels al een aantal kinderen die een liedje hebben opgegeven. 'Zoals Diep, 
diep, diep in de zee’, ‘Lees je bijbel bidt elke dag', Ik volg de Heer’, ‘God van Licht’, 
‘Waterval’. Als je nog een liedje door wilt geven dan kan dat nog tot vrijdag 23 sept 20.00u 
(bij Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452). We hopen er samen weer een hel 
leuke Krabbeldienst van te maken. 
De dienst begint om 16.00u, de kerk is al vanaf kwart voor vier open. 
Kom jij ook…?? 
En neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee!!! 
Tot zondag, 
Géliene, Pieter en Marten-Jan 
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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 de bijkomende kosten vallen die nodig 
zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
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 

 
Renovatie: 
Wanneer begint het? 
Steeds vaker krijgen we de vraag wanneer de aftrap van de renovatie plaatsvindt. Het plan was 
om in de maand september te starten. Maar dan krijg je een paar weken voor die tijd het bericht 
dat de rijksoverheid een nieuwe subsidieregeling DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed 
(DUMAVA) in het leven heeft geroepen. 
Het gaat hier om een subsidie specifiek bestemd voor religieuze instellingen, zoals een moskee 
of een kerk. En wat doe je dan? De subsidie laten lopen of aanvragen en dan moeten we wachten 
met beginnen totdat de subsidie is toegekend. Wij hebben voor dat laatste gekozen. 
Op 3 oktober a.s., de startdag voor het inleveren van de subsidieaanvragen, zal ook onze aan-
vraag worden ingediend. 
En dan wordt het wachten geblazen, maar voor een bijdrage van 30 % moeten we dat er zeker 
voor over hebben. Mocht bij u de gedachte opkomen dat het CvK nu op de handen is gaan zitten, 
dan is dat een foute gedachte. Achter de schermen wordt, ook samen met enkele leden uit onze 
gemeente, hard gewerkt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de plannen klaar voor 
uitvoering te maken. 
Zoals het er nu naar uitziet gaan we wel op korte termijn de camera’s in de kerk vervangen. De 
huidige camera’s zijn aan het einde van hun latijn. Met de geluidsinstallatie gaan we door, die 
wordt na de renovatie vervangen. 
Wij houden u op de hoogte, bijvoorbeeld in De Schakel.  Het CvK 
 
Erop-uit-weken 
Tijdens de Erop-uit-weken van 14 september tot en met 4 oktober stellen allerlei organisaties in 
Woudenberg de deur open voor de actieve oudere. Ontdek een nieuwe hobby of maak nieu-
we vrienden. Er wordt in Woudenberg veel georganiseerd, dus maak eens kennis met een ande-
re organisatie of activiteit. Tijdens de Erop-uit-weken zijn er ook informatiemomenten en scho-
ling rondom het onderwerp dementie. Woudenberg wil een plek zijn waar ook mensen met de-
mentie prettig kunnen wonen. Vanuit DemenTalent en diverse andere (zorg)partijen uit Wouden-
berg zullen er informatie training/sessies volgen. Deze trainingen kunt u kosteloos volgen. 
In Samenwerking met V&O van de Voorhof zal op 28 september de film “The Father” worden 
vertoond. Deze indrukwekkende film over een man (Anthony Hopkins) die realiteit op de wereld 
door dementie aan het verliezen is. Met daarin ook aandacht voor zijn dochter. De film wordt 
zowel op de middag (14.30u) als op de avond (19.30u) vertoond.  
De film is in De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 
In de avond is de film speciaal voor kinderen, die een ouder met dementie hebben of dit heb-
ben meegemaakt. Na de film is gelegenheid tot napraten. Informatie: https://
www.pkndevoorhof.nl 
De taakgroep V&O 

 
Uitnodiging Franciscus lunch op 2 oktober: 
Is er een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding? Verbinding tussen mens en 
omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing? Laudato Si’ geeft een antwoord op de schreeuw 
van de aarde en van de armen. De hele maand september is uitgeroepen tot de Scheppingsperio-
de. Deze is ontstaan in de Orthodoxe kerk en is nu een initiatief van alle christelijke kerken. Als 
groene kerk willen wij daar speciale aandacht aan geven. Als afsluiting van deze periode hou-
den we daarom ter ere van Sint Franciscus op 2 oktober een viering met als thema “Elke drup-
pel telt” Aansluitend aan de viering wordt kort stil gestaan bij de Laudato Si’ beweging en onze 
Groene kerk, waarna u kunt meegenieten van een duurzame lunch. Tijdens de lunch kunt u 
ideeën en ervaringen uitwisselen over de viering, over duurzaamheid en de Laudato Si’-
boodschap van paus Franciscus. Zo hopen we een zaadje te planten, een aanzet te geven voor 
een ecologische economie, een eenvoudige levensstijl, ecologische opvoeding en betrokken-
heid. Doet u mee? U ben van harte welkom bij de viering. Voor deelname aan de lunch kunt u 
zich aanmelden bij V&O (Dianekegler@gmail.com) en op zondag 25 september ligt er ook een 
intekenlijst in de kerk. Opgave voor de lunch is voor een goede inschatting van de hoeveelheid 
die we inkopen. Aanvang viering: zondag 2 oktober 11 uur Catharinakerk Aanvang lunch: zon-
dag 2 oktober na de koffie (ca. 12:15uur) 
 
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, KINDERACTIVITEITEN en NATUURLIJK DE OLIE-
BOLLEN!!. 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 idee-
ën 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, Evert, Herman, Jan en alle groepshoofden. 
 
Voor de bloemengroet gezocht! 
Iedere week krijgen twee personen een bloemengroet vanuit de Voorhof. Dit zijn veelal mensen 
die ziek zijn, iemand verloren hebben of 80+ zijn. Vanuit de diaconie zijn wij op zoek naar 
iemand, die wekelijks op de markt twee bossen bloemen wil ophalen en in de kerk wil brengen. 
Meer informatie of opgeven kan bij Jan van Bentum (bentum143@siegertjes.nl of 
0332862810).  
 
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.  
 
 

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. 
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