
 

 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Corrie Bos (Schanspark 22) is opnieuw opgenomen in de Maartenskliniek in Nijmegen 
en aan haar schouder geopereerd. Waarschijnlijk gaat zij in de loop van de komende 
week weer voor herstel en revalidatie naar Huize Weltevreden (Kamer 19) in de Bilt 
(Professor Doctor P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt) 
- Mevr. Zitzmann is weer in het Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn na opname in 
het ziekenhuis.  
 
Overleden: 
Op woensdag 28 september is overleden Gerrit Minnen, in de leeftijd van 73 jaar. 
Gerrit woonde met zijn vrouw Teuni aan de Rembrandtlaan 92. 
De afscheidsdienst was afgelopen dinsdag 4 oktober in het uitvaartcentrum Henschoten, 
waarna de begrafenis plaatsvond. De gedachtenis is volgende week zondag 16 oktober. 
 
 
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 
 
 
Opnieuw Coronamaatregelen: 
Helaas is Corona nog steeds onder ons en op dit moment loopt het aantal besmettingen 
weer snel op. Om die reden willen wij de volgende maatregelen weer onder uw aandacht 
brengen: 
- Ontsmet uw handen bij binnenkomst in De Voorhof. 
- Wanneer u klachten hebt, blijf dan thuis. 
De collecte zal m.i.v. zondag 9 oktober weer aan de deur van de kerkzaal gehouden wor-
den. 
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 9 oktober 2022 
 

 Zeventiende Zondag na Trinitatis      

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Tjiske de Vries—Meijer uit Amsterdam 
Ouderlingen          : Evert van Asselt 
Diaken          : Jan van Bentum, Gerrit Jan Busser 
Organist          : Adrie Duizendstra 
Lector                        : Anneke Bos 

Koster, Gastheer/vrouw : Erwout Blokhuis, Gerda Holl 
Kindernevendienst : Géliene Boshuizen 
Beeld, Beamer         : Jacqueline van Ledden, Mariëlle van Bentum 
Geluid  : Reinier Vunderink 
Oppas   : Roelinke Mateman 
 
Zingen 
Aanvangslied  : Lied 283 vers 1, 2 en 3 
    : Lied 283 vers 4 en 5 
Gebed om ontferming met responsie : Lied 367-b 

        Loflied        : Lied 113 vers 1 en 2 
        Kindernevendienst 
        Kinderlied        : Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal 
         Schriftlezing OT       : Psalm 150  
           : Lied 150 vers 1 en 2 
        Schriftlezing NT       : Lucas 17: 11 – 19 
           : Lied 911 vers 1, 3 en 4 
           : Lied 150a vers 2, 3 en 4 
        Gebeden 
         Slotlied        : Lied 146c vers 1, 2 en 7 
 
 
 
 
 
Zondag 9 oktober  19.00 uur  Zangdienst 
We gaan genieten van het samen zingen van mooie en bekende liederen. Liederen zijn van 
grote betekenis in kerk en geloof. Tijdens deze zangavond gaan we daar weer iets van proe-
ven…. 
Beleef zo Kerkproeverij mee en nodig ook anderen uit mee te gaan. 
Na afloop is er nog een bakkie met iets lekkers. Vind je het leuk om iets te bakken voor bij het 
bakkie, dan horen we dat graag. Leuk om elkaar te ontmoeten.  
Namens Verdieping & Ontmoeting, ontmoeting@pkndevoorhof.nl, Jannette Maijen 
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Collecte: 
1e Collecte: Missionair werk. Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn. In Nederland 
gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zin-
geving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de 
omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken 
vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar 
de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst 
brengen extra kosten met zich mee. 
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 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht voor Amnesty International, want Wereldwijd wor-
den mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In el-
kaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de dood-
straf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. 
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Vandaag vragen wij uw 
handtekening voor advocaten op de Krim. Russische autoriteiten schorsten afgelopen juli advo-
caten Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev en Nazim Sheikhmambetov enkel en alleen omdat zij 
hun werk deden. Ze hielpen activisten op de door Rusland bezette Krim die om politieke redenen 
waren aangeklaagd. In de afgelopen jaren zijn advocaten op de Krim meer en meer onder druk 
komen te staan. Ze worden willekeurig opgepakt en vastgezet en krijgen hoge boetes opgelegd. 
De schorsing van de advocaten past in dit beeld. Rusland geeft hiermee een afschrikwekkend 
signaal af aan andere advocaten die zich inzetten voor mensenrechtenactivisten. 
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. Amnestygroep Woudenberg 
 
Voedselbank Oktober 2022:  
Smeer– en boterhambeleg zoals chocopasta, pindakaas, chocoladehagel, jam, vis in blik of ap-
pelstroop bijvoorbeeld. 
Dank voor uw medewerking want alleen dan loopt alles weer “gesmeerd” deze Maand 
 
Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 11 oktober wordt er weer een Contactmiddag gehouden. Van 14.30 tot 16.30 
uur. Het onderwerp is: “Oude schoolplaten” en de spreker is Vincent van Poortvliet. 
Ineke van den Arend. 
 
Samen aan tafel voor iedereen: 
Op 9 oktober kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 14 oktober a.s. 
Het inschrijfformulier ligt zondag voor en na de dienst in de hal van De Voorhof. Zoals gebrui-
kelijk kunt u zich ook opgeven via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 
( Elizabeth Kooistra). Wees welkom vanaf 17.00, we zien uit naar een gezellige avond. 
Groet, Tineke, Frederika, Elizabeth en Jantine  

 
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.  
 

Voorhofmarkt, najaar 2022:  
Het is bijna weer zover, Zaterdag 5 november 
vanaf 9.30 tot 14.00 de Voorhofmarkt, editie najaar. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. 
LOTERIJ, CREA, ETEN en DRINKEN, WORST en VLEES, KAARTEN, PLANTEN, KIN-
DERACTIVITEITEN en NATUURLIJK DE OLIEBOLLEN!!. 
Inmiddels zijn we gestart met de intekening voor VLEES van de ambachtelijke slager. In de 
bijlage bij de mailing van de Zondagsbrief treft u de intekenlijst aan. Stuur ook gerust de PDF 
door naar kinderen, vrienden, familie, buren enz), print het formulier uit en vul het 
in,  inscannen of inleveren in de brievenbus bij de kerk of de bak bij de ingang. 
Bij de uitgang in de hal, liggen ook gedrukte exemplaren, neem er gerust meer mee en deel ze 
uit. De 5e staat uw bestelling dan klaar op de Voorhofmarkt. 
 Als vrijwilliger meehelpen? 
Opgeven kan bij: Jan van Bentum: 06 122 65 324, Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com 
 Heeft u goederen voor de Voorhofmarkt (boeken/ speelgoed/woonaccessoires  ? 
Jan en Anja staan klaar om een afhaal bij u in te plannen, of ideeën te noteren. 
Bel of mail, wij kunnen het niet alleen. 
 Anja, Jantine, Herman, Jan en Evert 
 
“Centjes Sparen, Lootjes Vergaren”. 
Als het goed is, heeft u 5 november al in uw agenda staan. Aan het eind van e Voorhofmarkt 
2.0, worden de eerste drie prijswinnaars bekend gemaakt van de loterij. Maar voor het zover is, 
moeten er eerst lootjes gekocht worden. Hiervoor hoeft u niet eens de deur uit. Tussen 17 okto-
ber en 29 oktober komen lotenverkopers bij u langs. U kunt 6 loten kopen voor € 2,50, 12 loten 
voor € 5,00, enz. Wat kunt u winnen? 
1 e prijs: ballonvaart voor 2 personen 2 e prijs: 2 overnachtingen in een B&B voor 2 personen. 
3 e prijs: diner bon van de Sous chef t.w.v. € 50,00 En nog meer mooie prijzen. Doet u dit jaar 
ook weer mee? 
Met vriendelijke groeten, 
Marjon Strootman en Petra van Driel 
 
Vakantie: 
Vanaf vrijdag 7 tot en met dinsdag 18 oktober is ds. Marten-Jan Kooistra met herfstvakantie. 
Voor pastorale zaken kunt u tijdens deze periode bij de medewerker pastoraat terecht. Als u een 
predikant nodig heeft kunt u contact opnemen met ds. Pieter Koekkoek.  

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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