
 

 

 
 
 
 
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 weer in het Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn na opname in 
het ziekenhuis.  
 
 
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 
 
 
Viering Heilig Avondmaal  Groenewoude: 
Zondag 16 oktober  is om 15.30 uur het Heilig Avondmaal in Groenewoude . 
In deze dienst zal ds. Pieter Koekkoek voorgaan. 
 
 
Moeilijke Bijbeltekst: 
Op dinsdag 18 oktober kijken we samen weer naar een moeilijke Bijbeltekst. Deze keer: 
De brief van Jacobus. Deze brief wordt vaak gezien als anders dan de andere brieven in 
het Nieuwe Testament. De reformator Luther wilde hem zelfs uit de bijbel verwijderen. 
Wat maakt deze brief ander? En wat wil Jacobus eigenlijk zeggen? 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 
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 16 oktober 2022 
 

 Achttiende Zondag na Trinitatis      

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger                    : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderlingen          : Cor Kwakernaak, Lia Stegehuis 
Diaken          : Gerrit Jan Busser, Ronald Maijen 
Organist          : Berend van Surksum 
Lector                        : Berthe Strengers 

Koster, Gastheer/vrouw : Bert van Ravenhorst,  
Kindernevendienst : Janneke Smit 
Beeld, Beamer         : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid  : Reinier Vunderink 
Oppas   : Gerjanne Schilperoord 
 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 130:3,4 
Kyriegebed met response : Lied  367b 
Gloria    :Lied 648 

        Kindernevendienst 
        Zingen        : Wij gaan voor even uit elkaar 
        Schriftlezing       : 2 Koningen 2:19-22 
                     : Lied 763:1,2,3 
        Schriftlezing       : Johannes 4:5-14 
       Acclamatie       : Lied 339a 
           : Lied 653:1,2,3 
      Gedachtenis          : Opwekking 488/ELB 226 
   
      Avondmaal 
      Groet: 
                          V: De Heer zij met u. 
     A: Zijn Geest in ons midden 
     V: Heft uw harten omhoog 
     A: Wij heffen ons hart op tot God. 
     V: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
     A: Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
     Tafelgebed 
                          Na de woorden: “roepen u aan en zingen u toe”: Lied: 404e 
                          Vervolg gebed: Na de woorden: “ Doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn 
      gedachtenis!”  Zingen: DB 112 
      Vervolg gebed afgesloten met "Onze Vader” 
      Communie 
      Communielied: 972:1,2,3,7,8,10 
      Dankgebed 
      Wegzending en zegen 
      Slotlied: Lied 413 
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Collecte: 
1e Collecte: Avondmaal Collecte: ZWO 

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 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 
 
Voedselbank Oktober 2022:  
Smeer– en boterhambeleg zoals chocopasta, pindakaas, chocoladehagel, 
jam, vis in blik of appelstroop bijvoorbeeld. 
Dank voor uw medewerking want alleen dan loopt alles weer 
“gesmeerd” deze Maand 

 
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:  
Zaterdag 5 november Voorhofmarkt 2.0 
Vanaf 9.30 tot 14.30 de najaarseditie. 
Netto opbrengst geheel voor de nieuwe keukeninrichting. 
De voorbereidingen voor de markt zijn in volle gang. 
M.b.t. verkoop voor de LOTERIJ, de verkopers gaan eerdaags op pad, er zijn weer met mooie 
prijzen te winnen. 
 - Op vrijdagmorgen, 4 november start de bekende oliebollenverkoop om 9.00 uur al in de 
kraam. Hoe u, uw oliebollenbestelling voor beide dagen kunt opgeven hoort u komende week. 
Inmiddels loopt de intekening voor VLEES van de ambachtelijke Veluwse slager. 
Bij de uitgang in de hal, liggen ook gedrukte bestelexemplaren, neem er gerust meer mee en deel 
ze uit aan buren, familie, collega’s enz. 
De 5e staat uw bestelling dan klaar op de Voorhofmarkt. 
 - Heeft u nog goederen voor de Voorhofmarkt (boeken/speelgoed/woonaccessoires? 
Jan en Anja staan klaar om een afhaal bij u in te plannen. Tijdens openingstijden van De Voor-
hof, mag het ook in zaal 3 gezet worden. 
Bel of mail, Jan van Bentum: 06 122 65 324, Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com 
 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 de 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 

Oliebollen bestellen Henny of Lia bellen: 
Vanaf vrijdagmorgen 4 november gaan we weer oliebollen bakken volgens recept van Gerrie 
Hennipman..‘s Morgens om 6 uur gaan de deegdraaiers weer voor u aan het werk om een  
heerlijk product te maken en dit weer 2 dagen lang.  
Dan rond 8 uur komen de eerste oliebollen uit het vet. 
Voor de mensen die niet willen wachten, kunnen ze bestellen bij : 
Henny Voogt tel. 06 14439911 of bij Lia Stegehuis tel. 06 52063119 
We hopen u allen graag weer te zien op de VOORHOFMARKT 2.0 
 
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 weer aan de deur van de kerkzaal gehouden worden. 
 
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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