
 

 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) is aan haar schouder geopereerd. Zij is nu voor reva-
lidatie in Huize Weltevreden, Pr. Doctor P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt,K19 
- Mevr. Lina van Barreveld - van de Vlierd (Van Ginkellaan 53) is i.v.m. hartklachten 
opgenomen in het AMC (Meibergdreef 9 1105 AZ) te Amsterdam. Ze ligt op de hartbe-
waking F-3 noord kamer 228. 
- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57,  
3906 EB  Veenendaal. 
- Dhr. P. Karel (de Ruiterlaan 35) is opgenomen n het MeanderMC, Maatweg 3,  
3813TZ Amersfoort. 
 
Overleden: Op 22 oktober 2022 is in Zorgcentrum Beukenstein te Driebergen overleden: 
Maria Timmer - Dorsman (Mieke) in de leeftijd van 84 jaar. De dankdienst voor haar 
leven en de crematie was op vrijdag 28 oktober. Correspondentieadres: Fam. Timmer, 
Poortersdreef 85, 3824 DM Amersfoort. 
 
Een koffie ontmoeting: Op woensdag 2 november wordt er vanaf 10.00 uur weer een 
koffie ontmoeting georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee 
met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, 
te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. 
Komt u gerust een keer langs, want u bent van harte welkom. 
Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363 
 
Gebedsgroep: 
Vanaf woensdag 2 november  om de andere week. Als iemand interesse heeft, dan is het 
beter om met mij van te voren contact op te nemen,  wanneer precies het is .Dat kan via 
mijn e-mail adres  werner@wvanderburgh.nl  of telefonisch op 06 20778929. 
Werner van der Burgh. 
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 30 oktober 2022 
 

 Twintigste Zondag na Trinitatis      

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderlingen          : Cor Kwakernaak 
Diaken          : Jan Boeve en collectant Marja Overeem 
Organist          : Wim van Hoek 
Lector                        : Erna Veldhuizen 
Koster, Gastheer/vrouw        : Albert Timmerman, Erna Veldhuizen 

Kindernevendienst : Arieéne Koelewijn 
Beeld, Beamer         : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Geluid  : André van Dijk 
Oppas    : Corine Stuivenberg en Daphne Blokhuis 
 
Zingen 
Aanvangslied  : Lied 213: 1 en 2 
   : Psalm 32: 1 
Kyriegebed 
Gloria    : Lied 867: 1 

       Kinderen in het midden 
       Kinderverhaal n.a.v. 2 Koningen 5: 1 – 19 
                     : Lied 174: 1, 2 en 3 
       Schriftlezing       : Lucas 19: 1 – 10 
           : Lied: 944: 1, 2 en 3 
           : Lied 723: 1 en 2 
       Slotlied         : Lied 423: 1, 2 en 3 
 

Bij deze dienst:  Thema:  ‘Onvoorstelbaar, maar toch…!’ 
Vandaag horen we twee bekende bijbelverhalen. Het kinderverhaal gaat over Naäman. De Sy-
rische generaal is ziek, hij heeft allemaal zweren op zijn huid. Niemand kan hem helpen…., of 
toch. Een Israëlitisch dienstmeisje wijst Naäman op de profeet Elisa. En via hem op de God 
van Israël. Naäman reist af, baat het niet, het zal zeker niet schaden. Maar in Israël aangeko-
men vervalt hij van de ene teleurstelling in de andere. De profeet zelf neemt niet de moeite om 
deze hooggeplaatste officier met alle egards te behandelen. Via zijn knecht Gehasi laat hij 
Naäman weten dat hij zich zeven keer moet onderdompelen in de Jordaan: Onvoorstel-
baar…..!! Naäman is kwaad en teleurgesteld en opnieuw zijn het bedienden die hem ervan 
overtuigen om het advies van de profeet op te volgen. 
Uit Lucas 19 horen we het verhaal van Zacheüs. Een oppertollenaar, gehaat en met de nek aan-
gekeken door zijn landgenoten. Hij wil Jezus zien! Zacheüs verlangen om te kunnen ‘zien’ 
wordt door Jezus beantwoordt: Zacheüs kom uit de boom, IK wil in jouw huis zijn. ‘De men-
senzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.’ In beide verhalen spelen initi-
atief en ‘zien’, ‘willen zien’ een belangrijke rol. Ook gebeuren er onvoorstelbare en ongewone 
dingen. In het onvoorstelbare en ongehoorde vinden Naäman en Zacheüs de weg naar het Ko-
ninkrijk van God. Vragen die vanmorgen opdoemen zijn: durven wij afleggen wat ons groot-
maakt? Hoe vaak ligt de oplossing niet vlak voor ons, maar zien wij het niet? Hoe gaan wij om 
met onze integriteit? Onvoorstelbaar, maar toch…..!! 
 
 
Woensdag 2 november 2022 
Dankdag voor gewas en Arbeid, 19.30uur   in De Voorhof 
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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 kosten vallen die gemaakt worden door 
de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse wijken behoort tot 
een van de essentiële taken binnen onze kerk. 
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, chocola-
dehagel, jam, vis in blik of appelstroop bijvoorbeeld. 
Dank voor uw medewerking want alleen dan loopt alles weer “gesmeerd” deze Maand 
 

Kinderverhaal: De afgelopen 2 jaar heeft u kunnen genieten van het kinderverhaal tijdens de 
dienst. In de tijd van corona en een kerksluiting hebben we met elkaar gezocht naar een online 

kerkdienst voor iedereen; jong & oud. Dit betekent dat het kinderverhaal onderdeel is geworden 
van de kerkdienst. Sinds we elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk is er geen online verwer-
king meer. Na het kinderverhaal wordt er kindernevendienst gegeven in de eigen ruimte. Vanaf 1 
november zal het kinderverhaal, uitzonderingen daargelaten (bijv. een familiedienst) geen onder-
deel meer zijn van de reguliere kerkdienst. Het kinderverhaal maakt plaats voor een kindermo-
ment; interactie tussen voorganger en kinderen. Vervolgens zullen de kinderen met leiding van 
de kindernevendienst naar hun eigen ruimte gaan voor hun eigen kindernevendienst. Geen kin-
derverhaal meer tijdens de dienst geeft ruimte voor twee schriftlezingen. Dit maakt het voor de 
voorganger mogelijk om meer diepgang te creëren in de dienst. De leiding van de kinderneven-
dienst heeft altijd met veel plezier het kinderverhaal verteld tijdens de dienst. Anderzijds hebben 
zij gemerkt dat dit een drempel was voor nieuwe leiding om zich aan te aanmelden. We hopen 
dat deze verandering ook zorgt voor nieuwe leiding. De kindernevendienst is namelijk dringend 
op zoek naar nieuwe leiding. Wil je kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in hun eigen ruimte 
een fijne dienst laten beleven? Dan zoekt de kindernevendienst jou! Meer weten of aanmelden 
als nieuwe leiding, stuur een mail naar j@nnekesmit.nl 

 
Zaterdag 5 november 2022 Voorhofmarkt 2.0  Tijd: vanaf 9.30 tot 14:30:  
Een laatste update:  
- De vlees en/of Oliebollen bestellijsten kunnen nog tot uiterlijk 31 oktober worden ingeleverd.  
- De oliebollenverkoop start op vrijdag 4 november om 9.00 uur.  
- Extra Actie: Jongeren verzamelen statiegeldflessen. Doet u mee! Neem u statiegeldflessen 
zondag mee naar de kerk of op zaterdag 5 november naar de Voorhofmarkt.  

- Workshop Armbandjes maken: Opgeven bij Louisewijnberg@gmail.com (zie schakel)  
We kijken uit naar een gezellige dag met elkaar en veel vertier voor de kinderen op het kinder-
plein met hun bingo activiteitenkaart.  
Anja, Jantine, Evert, Jan en Herman  
 

Oliebollen bestellen:  Voor de mensen die willen bestellen, kunnen Henny Voogt  
tel. 06 14439911 of Lia Stegehuis tel. 06 52063119 bellen. 
 

Samen aan tafel voor iedereen: Vanaf 30 oktober kunt u zich weer inschrijven voor de sa-
menkomst van 11 november  a.s. Het inschrijfformulier ligt zondag voor en na de dienst in de 
hal van De Voorhof. Of 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 
 
Opnieuw Coronamaatregelen: Helaas is Corona nog steeds onder ons. Het aantal besmettin-
gen loopt snel op. Daarom willen wij deze maatregelen weer onder uw aandacht brengen: 
- Ontsmet uw handen bij binnenkomst in De Voorhof    
- Wanneer u klachten hebt, blijf dan thuis    
- Wilt u tijdens het koffie drinken na de dienst weer meer afstand, u kunt ook gebruik maken 
van zaal 1, om zo toch nog samen te zijn en elkaar te ontmoeten. 
De collecte zal weer aan de deur van de kerkzaal gehouden worden. 
 
Woensdag 2 november 2022 
Dankdag voor gewas en Arbeid 19.30uur  in De Voorhof 
Voorganger : ds. Marten Jan Kooistra 
 
Bij deze dienst :  Thema: ‘Ons dagelijks brood’ 
 Het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk is 'Aan tafel!' en tijdens Dankdag wordt 
daarbij het thema duurzaamheid aangedragen. Het uitspreken van onze dankbaarheid aan de 
Schepper aan het begin van de maaltijd is een erkenning van onze afhankelijkheid. Tijdens 
Dankdag onderstrepen we dat in de kerkdienst waarin we danken voor alles wat we uit Gods 
hand hebben ontvangen in het afgelopen jaar. Als we samen aan tafel gaan, dan is er één ding 
dat ons daar samenbrengt: het eten. En juist daar hebben we het in de kerk niet zo vaak over. 
Terwijl juist dat voedsel ons verbindt. Met elkaar, met de schepping en met onze Schepper. Dat 
is iets wat we verstandelijk wel weten, maar vaak niet zo sterk ervaren. Ons voedsel kopen we, 
verpakt en voorbewerkt, in de supermarkt, en is het hele jaar rond beschikbaar van over de hele 
wereld. We weten maar weinig van wat erbij komt kijken dit voedsel te telen en het eten van 
een pakje nasi mix leidt nu niet direct tot het voelen van verbinding met elkaar, de schepping en 
de Schepper. Het is bovendien moeilijk om te beseffen hoe kwetsbaar en afhankelijk we eigen-
lijk zijn, als alles zo voor het grijpen lijkt te liggen. Misschien worden we daar juist nu door de 
oorlog in Oekraïne meer dan ooit bij bepaald. 
Een aantal vragen die in de dienst een plek krijgen zijn. 
- Speelt jouw geloof een rol in hoe je omgaat met voedsel? 
- Wat is voor jou een voorbeeld van respectvol omgaan met voedsel? 
- Vind je het belangrijk om te bidden voor het eten? Waarom wel/ niet? - Wat maakt het moei-
lijk om te vertrouwen op de Bijbelse belofte die we lezen in Mattheüs 6:33?  
Het is ook goed om daar voor de dienst op 2 november als eens over na te denken. 
Zingen: Aanvangslied   : Psalm 67: 1 en 3 
      : Lied 719: 1, 4 en 5 
  Schriftlezing    : Exodus 16: 1 – 21 
      : Lied 806: 1, 2 en 3 
  Schriftlezing   :  Mattheus 6: 25 – 34 
       :  Lied 979: 1, 4, 10, 11, 12, 13 en 14 
      : Lied 981: 1-5 
  Slotlied    : Lied 716: 1, 2 en 3 

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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