
 

 

 
 
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. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57,  
3906 EB  Veenendaal. 
- Dhr. Martin Standaart is opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis, Koekoekslaan 1; 
3435 CM Nieuwegein 
 
 
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 
 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 15 november willen we ons weer buigen over moeilijke Bijbelteksten. In de 
kerkdiensten zijn de laatste weken de verhalen van Elisa gelezen uit 2 Koningen. Verha-
len over wonderen vaak. Maar wat zijn wonderen eigenlijk in de bijbel. En wat beteke-
nen wonderen in het Oude en het Nieuwe Testament?  
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
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 13 november 2022 
 

 Voor laatste zondag van het  
kerkelijk jaar     

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderlingen          : Rien Stuivenberg 
Diaken          : Ronald Maijen, Gerrit Jan Busser 
Organist          : Berend van Surksum 
Lector                        : Annemiek van der Walsem 
Koster, Gastheer/vrouw        : Bert van Ravenhorst, Corine Stuivenberg en  

        Daphne Blokhuis 
Kindernevendienst :  
Beeld, Beamer         : Mariëlle van Bentum, Johan Schep 
Geluid  : Ronald Maijen 
Oppas    : Roelinke Mateman 
 
Zingen 
 
Aanvangslied            : Psalm 98:1,2 
Kyriegebed met response   : Lied 367b 

       Gloria        : Lied 869:1,3 
       Kindernevendienst 
       Schriftlezing       : 2 Koningen 8:1-6 
           : Lied: 362:1,3 
       Schriftlezing          : Lucas 20:27-38 
      Acclamatie        : Lied 339a 
           : Lied: 754 
      Slotlied        : Lied 426 
 
 
 
Krabbeldienst 27 november: 
Op zondag 27 november is er weer een Krabbeldienst. Dit seizoen sluiten we aan bij het jaar-
thema van de kerk. Het jaarthema is: ‘Aan tafel’. Tijdens de Krabbeldiensten van dit seizoen 
gaan we telkens ‘samen’ iets doen. Op 25 september was dat ‘Samen zingen’.  
Zondag 27 november is de eerste zondag van Advent. In de Adventstijd bereiden we ons voor 
op de geboorte van de Here Jezus. Veel mensen hebben in deze tijd een kerstboom en kaarsjes 
in huis. Veel tuinen zijn met allerlei lichtjes verlicht. Zo proberen we een beetje licht in deze 
donkere tijd te brengen. Tijdens de Adventsperiode worden in de kerk ook altijd adventskaar-
sen aangestoken. Met de Krabbeldienst sluiten we hier graag bij aan. Als thema hebben we 
daarom gekozen: ‘Samen licht maken’. We gaan naar liedjes luisteren over licht en we gaan er 
zelf ook een paar zingen. We luisteren weer naar een Bijbelverhaal en als verwerking gaan we 
deze keer iets heel leuks knutselen. Aan het einde van de Krabbeldienst gaan we nog gezellig 
iets drinken en is er wat lekkers.  
Heb je nog vragen over de Krabbeldiensten bel of app dan even met Géliene (06-49759449) of 
Marten-Jan (06-52684452).  
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Collecte: 
1e Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen. In de 
Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke 
omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigran-
ten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het 
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij 
bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en 
krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de verwarmingskosten vallen welke de 
laatste tijd sterk zijn gestegen. 
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 uitgebuite arbeiders in Qatar. 
Qatar, gastland van het Wereldkampioenschap voetbal in 2022, liet schitterende stadions, hotels 
en andere faciliteiten bouwen. Maar de arbeidsmigranten die het WK mogelijk maakten, betaal-
den daarvoor een hoge prijs. Ze moesten lange dagen in de zinderende hitte werken en kregen 
vaak te laat of helemaal niet betaald. Families van overleden arbeiders verloren hun geliefde en 
blijven achter zonder kostwinner. Het is hoog tijd voor Qatar en de FIFA om de uitgebuite arbei-
ders en hun families te compenseren. Teken nu de petitie en roep Qatar en de FIFA op om het 
juiste te doen: compenseer de arbeidsmigranten die het WK mogelijk maakten. Onze oproep 
wordt publiekelijk gesteund door meerdere voetbalbonden, supportersgroepen en sponsors van 
het WK. Toch hebben de FIFA en Qatar niet gereageerd.  
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. 
Nog meer nieuws van Amnesty! 
Zaterdag 10 december 2022 is er weer de grote Write for Rights schrijfactie in het cultuurhuis in 
Woudenberg. Het thema is: Vervolgde demonstranten. Meer informatie volgt in de eerstkomen-
de Schakel en in de komende zondagsbrieven. 
Amnestygroep Woudenberg 
 
Voedselbank November 2022:  

De maand  november graag thee. 
U weet wel welke thee lekker  uit de pot komt. Dus uw keuze….. is weer reuze. 
Dank. 
 
De Diaconie en ZWO ondersteunen de Dorcas Voedselactie: 
Waarom de Dorcas Voedselactie? De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. 
Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor de kachel of een 
maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Molda-
vië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat 
moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er 
dan eten op tafel komt… Eerder werd hier in Nederland voedsel verzameld en in pakketten daar-
heen gestuurd. Nu kopen wij ter plekke voedsel in en maken er pakketten van. Zo bouwen we 

met hen aan een gezonde toekomst. Voor de mensen in nood een stuk beter en voor onze orga-
nisatie veel efficiënter. En dat is nodig. 
De actie van 2022: hoe u kunt helpen 
- Overmaken van een bedrag op rekening NL04 RABO 0106 2500 00 o.v.v. Dorcas voedselac-
tie 2022. 
 - Informatie over de Dorcas voedselactie vindt u op www.dorcasvoedselactie.nl 
 
Kringloopwinkel: 
Woensdag 16 november gaat om 13.30 uur de jaarlijkse kerstverkoop weer van start. Een paar 
weken wat minder kleinmeubelen, maar een grote keuze in allerhande kerstartikelen. Van slin-
gers en speciaal geblazen ballen tot complete sneeuwlandschappen aan toe.  
Dus ook dit jaar weer volop keus! 
 
Music & More: 
Zondag 20 november (i.p.v. zondag 12 november) 19.00 uur is er weer een Music & More. Een 
avond waarop het samen zingen van liederen centraal staat en die door jongeren en in eerste 
instantie voor jongeren wordt georganiseerd, maar iedereen is welkom om hiervan mee te ge-
nieten. We begonnen met 4 jonge zangers en er zijn inmiddels al meer jongeren die mee willen 
helpen deze avond vorm te geven, ook wordt beeld & geluid door de jongeren verzorgd. Vind 
jij het ook leuk om je medewerking aan Music & More te geven, neem dan contact op. We ver-
klappen alvast 2 liederen die in het programma zijn opgenomen: Shackles en I will follow him. 
Elke week wordt er met enthousiasme en onder leiding van Mirjan en Erna geoefend om er met 
elkaar op zondag 20 november een geweldige avond van te maken. Zet het in de agenda en 
geniet vanaf 19.00 uur mee! Namens V&O, Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
Bijpraatavond over de renovatieplannen op 30 november 2022: 
Hierbij nodigen wij u uit voor een bijpraatavond verzorgd door het College van Kerkrentmees-
ter betreffen de stand van zaken rond de renovatieplannen van ons kerkgebouw De Voorhof. 
De avond begint om 19.30 u. 
 
Coronamaatregelen:  
Helaas is Corona nog steeds onder ons.  
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. 

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. 


