
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is er een schikking ter gedachtenis aan de 
gemeenteleden, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen. Het is een gedenken, een her-
inneren aan hen die ons zijn voorgegaan op weg naar het Vaderhuis. Een zoeken naar 
gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van de namen en het aansteken van 
een kaars voor iedere overledene. De liturgische kleur is groen en wit. Groen, de kleur 
van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst. Wit, de kleur van liefde, 
reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven. In de schikking is een schaal met water 
geplaatst met daarin een fontein van groen gras, verwijzend naar de bron van waaruit alle 
leven ontstaat. Ook verwijzend naar de doop, die wij ontvingen bij het begin van ons 
leven. Vanaf de bron lopen witte linten naar witte rozen, die op hun beurt weer verbon-
den zijn met een witte kaars, verbeeldend de mensen die ons zijn voorgegaan, bloeiend in 
Zijn licht. Lange lijnen witte en lila linten lopen naar de Paaskaars als teken van Gods 
verbondenheid en trouw met de mens. Achter de schikking staat een palmblad met een 
hoge witte brandende kaars, als teken van Gods Licht en Opstanding. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) is nog voor revalidatie in Huize Weltevreden, Pr. 
Doctor P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De Bilt,K19.  
Ze hoopt a.s. woensdag weer thuis te komen. 
- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57,  
3906 EB  Veenendaal. 
- Dhr. Martin Standaart is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Mevr. Fia Morren (Plantage 21) is na een ongeval met de fiets opgenomen in het UMC 
te Utrecht. Ze ligt op afdeling neurologie (C-3) kamer 25 
 
Geboren: Op 15 november werden Matthijs en Sifra van der Haven, De Prangelaar 28, 
verblijdt met de geboorte van een dochter. Zij kreeg de naam Joanna Maria. Wij willen 
Matthijs en Sifra van harte feliciteren met dit nieuwe leven en hopen dat Joanna voor-
spoedig en met Gods zegen in hun gezin mag opgroeien. 
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 20 november 2022 
 

 Laatste zondag van het  
Kerkelijk Jaar     

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderlingen          : Sierd Smit 
Diaken          : Jan Boeve, collectant Gerda van de Brink 
Organist          : Berend van Surksum 
Solisten          : Hilde van de Berk, Ton Kaljee 
Lector                        : Alice Bossema 

Koster, Gastheer/vrouw : Alexander Mateman, Louise en Sohpie Wijnberg 
Kindernevendienst : Janneke Smit en Géliene Boshuizen 
Beeld, Beamer         : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Geluid  : André van Dijk 
Oppas    : Gerjanne Schilperoort en Esmée Veldhuizen 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 8a: 1 – 6   
Kyriegebed met  : Lied 139d 
Gloria   : Lied 869:1,3 
Kindernevendienst   

        Schriftlezing       : Deuteronomium 34: 1-8 
           : Lied 426    
        Schriftlezing       : Openbaring 7:9-17   
           : Lied 726: 1 en 6 
           : Lied: 727: 1, 7, 8 en 10 
       Inleiding op de gedachtenis 
           : Lied 730: 1, 2 en 3 
       Gedachtenis   Noemen van de namen 
                     : Lied 733: 1, 2 en 3 (Hilde en Ton) 
       Kaarsen worden aangestoken   
          : Lied: ‘De mensen die we missen (Sela) door Hilde en 
                 Ton 
       Laatste kaars wordt aangestoken 
       Stilte 
           : Lied 221: 3 
       Slotlied             : Lied 416: 1 – 4 
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar: 
Op deze zondag gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Met het noe-
men van hun namen roepen we hen en hun leven weer even in herinnering. Met eerbied en 
respect noemen wij hun namen en we ontsteken voor hen een licht aan de paaskaars. Het zijn 
kleine gebaren, kleine rituelen. Ze drukken een verbondenheid uit die over de grens van dood 
en leven heengaat. Wij gedenken onze geliefden: in het licht van Pasen en dankbaar voor wat 
zij ons gaven. Samen willen wij ook zoeken naar én bidden om troost voor alle mensen onder 
ons die iemand, die hen zo lief was, moesten loslaten. We mogen dat doen  
in het vertrouwen dat zij in Gods hand geborgen zijn. 
 
Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 november tussen 19.00u en 20.30u en op woens-
dagmiddag tussen 13.30u en 15.00u zal er een moment van gedachtenis zijn in de kerkzaal van 
De Voorhof. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en of een moment van bezinning 
te hebben. Op maandag is ds. Marten-Jan Kooistra aanwezig, op dinsdag ds. Pieter Koekkoek 
en op woensdag beide predikanten.  
U bent van harte uitgenodigd om een of meerder van deze momenten aanwezig te zijn 
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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 extra kosten vallen die gemaakt wor-
den tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
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 

 

Voedselbank November 2022:  

De maand  november graag thee. U weet wel welke thee lekker  uit de pot komt. Dus uw keu-
ze….. 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 organi-
satie veel efficiënter. En dat is nodig.   De actie van 2022: hoe u kunt helpen 
- Geld overmaken op rek. nr. NL04 RABO 0106 2500 00 o.v.v. Dorcas voedselactie 2022. 
 - Informatie over de Dorcas voedselactie vindt u op www.dorcasvoedselactie.nl 
 
Welkom bij Music & More aanstaande zondagavond 19.00 uur: 
Een avond die door jongeren en in eerste instantie voor jongeren wordt georganiseerd, maar een 
ieder die zich jong voelt of betrokken is bij de jeugd is welkom. De jongeren willen door de mu-
ziek de Bijbel verbinden met het geloof zoals zij dit beleven, daarom staan bijvoorbeeld liederen 
van Adéle, the Beatles en Lauren Daigle op het programma en gaan we met elkaar ‘Shackles’ 
zingen. Het refrein moet iedereen toch lukken?! Ook gaan we bekende liederen uit Opwekking 
zingen zoals ‘De kracht van Uw liefde’. De jongeren vinden het fijn als ze op deze avond de 
boodschap met een grote groep mensen mogen delen. Kom dus zondagavond naar De Voorhof 
en leuk en gezellig als je zoveel mogelijk ‘jonge mensen’ meeneemt! Namens V&O en met dank 
aan Mirjan & Erna en de enthousiaste jongeren, Jannette Maijen, ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
Krabbeldienst 27 november: 
Dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema 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’. 27 november is de eerste zon-
dag van Advent. In de deze tijd bereiden we ons voor op de geboorte van de He-
re 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 adventskaarsen aange-
stoken. Met de Krabbeldienst sluiten we hier graag bij aan. Als thema hebben we daarom geko-
zen: ‘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).  
 
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. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Schrijf een brief, verander een leven! Zaterdag 10 december 2022 is er weer de grote Write for 
Rights schrijfactie in het Cultuurhuis in Woudenberg van 11.00- 14.30 uur. Ieder jaar rond 10 
december – de Internationale Dag van de Rechten van de Mens – worden wereldwijd miljoenen 
brieven geschreven tegen onrecht, en voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en ge-
marteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook in Woudenberg komen mensen sa-
men tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Dit jaar schrijven we 
voor Vervolgde Demonstranten. Wilt u liever thuis schrijven? Dat kan ook..  
Vanaf 28 november kunt u schrijfpakketten halen bij: 
- De balie van het Cultuurhuis tussen 9.00 en 17.00 uur 
- Anja Veldman – Jacob Catslaan 7 – 0332863949 
- Bettie Eijbergen – Waterlelie 3 – 0621922138 
- Marianne Maasland – Van Galenlaan 5 – 0332862408  Ook is het mogelijk brieven om de 
brieven te downloaden van de site: www.amnesty.nl/write-for-rights 
Amnesty Werkgroep Woudenberg 
 
Kerstbelevenis voor de hele familie, 24 december 2022 16:00-20:00: 
Beleef het mee op kerstavond; we gaan in het spoor van Jozef en Maria op zoek naar het kerst-
kind. Net als zij vieren we kerstavond in een stal en zien we de bekende taferelen aan ons voor-
bij trekken alsof we ze zelf meebeleven. Dit jaar willen we kerstavond samen vieren, houdt 
daarom 24 december van 16:00-20:00 vrij. We beginnen om 4 uur met de volkstelling van alle 
reizigers die aankomen bij Manege Groenewoude aan de Ekris. Rond 17:00 wordt er een maal-
tijd geserveerd en om 18:30 komen we aan bij de Herberg waar we de kerstnacht dienst vieren. 
Er is van alles te beleven in de velden van Woudenberg, voor de hele familie. Nadere informa-
tie volgt de komende weken in de zondagsbrief. 
 
Coronamaatregelen:  
- 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. 

http://www.amnesty.nl/write-for-rights


Namen overledenen Kerkelijk jaar 2021-22 
 
1 
23 november 2021 
Jacoba Huberta Bakker – Klap (Cos)  
Geb.: 22 april 1932 (89 jr.) 
  
2.  
27 november 2021 
Evertje van de Kieft- van Veldhuizen (Ees) 
Geb. 25 juli 1936 (84 jr.) 
  
3. 
2 februari 2022 
Dirkje van de Meent-Davelaar (Dicky) 
Geb. 4 maart 1944 (77 jr.) 
  
4. 
6 februari 2022 
Maartje Bouman - van Triest 
Geb. 24 juni 1930 (89 jr) 
 
5. 
18 februari 2022 
Adrianus Willem Tel (Willem) 
Geboren 14 juli 1934 (87 jr) 
  
6. 
7 maart 2022 
Paulina van Splunter 
Geboren 12 mei 1938 (83 jr) 
  
7 
10 maart 2022 
Gerritje van de Wetering – Noordam 
Geboren 3 januari 1934 (88 jr) 
  
8. 
25 maart 2022 
Johannes Gerardus Pieter Bijker (Hans) 
Geboren 31 mei 1952 (69 jr.) 
  
9. 
29 maart 2022 
Jan Kooistra 
Geboren 2 juni 1933 (88 jr.) 
  
10. 
1 april 2022 
Willem Arie Baris (Wim) 
Geboren 26 juni 1934 (87 jr) 

 
 
11. 
7 april 2022 
Hans van Oort 
Geboren 12 maart 1953 (69 jr.) 
  
12. 
24 april 2022 
Wil Bakkernes 
Geboren 11 december 1946 (75 jr.) 
  
13. 
26 april 2022 
Jan Lokhorst 
Geboren 29 juli 1945 (76 jr.) 
  
14. 
30 mei 2022 
Engel de Kriek 
Geboren 24 oktober 1932 (89 jr.) 
  
15. 
11 juni 2022 
Pieter Koudijs 
Geboren 18 juli 1931 (90 jr.) 
  
16. 
13 juni 2022 
Hermijntje van Lambalgen-Hazelager 
(Mijnie) 
Geboren 9 oktober 1940 (81 jr.) 
  
17. 
28 september 2022 
Gerrit Minnen 
Geboren 29 januari 1949 (73 jr) 
  
18 
22 oktober 2022 
Maria Timmer – Dorsman (Mieke) 
Geboren 20 september 1938 (84 jr.) 
  
19 
29 oktober 2022 
Rosmarie van Beek-Buchwalder 
Geboren: 31 augustus 1944 (78 jr.) 

Jouw lach, jouw stem 
en jouw verschijning 
zijn verdwenen uit mijn dag. 
Maar ik ga voor een nieuwe toe-
komst 
waarvan ik weer genieten mag. 
  
Ik zal de leegte weer moeten vullen 
met de warmte van een lach. 
Door herinnering van dagen 
die we samen hebben doorgebracht. 
  
Vandaag noemen wij hun namen 
hardop, één voor één, 
in de wetenschap: 
God vergeet er géén…!! 
  
Vandaag steken we een kaarsje aan 
en gedenken vele aardse levens. 
In het Licht zijn zij verheven. 
Hun afdruk hebben zij ons meegege-
ven, 
het mag ons sterken in ons leven. 
(MJK) 


