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ZONDAGSBRIEF 

    
Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. S. Korteweg, Schans 64 

en naar Dhr. P. Koudijs, v Hogendorplaan 26.  

Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich 

na afloop van  de dienst melden bij de koster. 

 

Collecten:   

1e  collecte:  Deze collecte is bestemd voor de ZWO, o.a. de plaatselijke  

Vakantiebijbelweek. 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

 

Berichten uit de gemeente:  
-Dhr. D. van der Linde, Maarten van Rossumweg 55, is in verband met een 

operatie opgenomen in ziekenhuis St. Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110, 

 3816 CP Amersfoort.  

- Dhr. H. Leebeek, Rembrandtlaan 51, is opgenomen in het verpleeghuis "De 

Lichtenberg”, Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, afd. De Eikenhof    

kamer 202. 

- Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, verblijft in Heesteroord,          

Hortensialaan 2, 3851 PB te Ermelo.  

- Mw. P. van Splunter, Jan Steenlaan 12, is opgenomen in Zorghotel Kuur en 

Herstel, Singel 1a, 3960 BA Wijk bij Duurstede. 

- Mw. M. Baan-Blitterswijk, Veldschans 20, is weer thuis.  
 

 

 

 

10.00 uur Doopdienst 

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Johan Thiescheffer 

Diaken     : Liesbeth van Deventer 

Organist     : Berend van Surksum 

Lector     : Carolina van der Krans 

Koster     : Bertus Brouwer 

Zingen      
 

In deze dienst  worden Lauren Alicia Kragting, dochtertje van Ruth Bossema en Mat-thijs 

Kragting en Quinten van den Broek, zoontje van Wenda de Kruijff en Edwin van den Broek 

gedoopt. 

 

 

Er is een Liturgie 
 

Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. 

Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van. 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 uur  GEEN DIENST 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  9 september 2012  
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 

De Collecte is bestemd voor de Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten 

gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
 

18.30 uur  ds. Dick Steenks 

De Collecte is dan eveneens bestemd voor de Plaatselijke diaconale doelen, waaronder 

o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze 

gemeente. 
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        Dertiende Zondag na TrinitatisDertiende Zondag na TrinitatisDertiende Zondag na TrinitatisDertiende Zondag na Trinitatis    



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink. Griftpark 14     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Uit de kerkenraad: 

De kerkenraad van de Protestantse gemeente De Voorhof brengt u in kennis van het voorne-

men om op 9 september a.s. te bevestigen in het ambt van pastoraal ouderling: de heer B. 

Boels, Tarweveld 4. In het ambt van jeugdouderling: mw. G. Holl-Stuivenberg, Daantgenshof 

6 en mw. E. Kramer-Gaasbeek, De Koekel 2. In het ambt van diaken: mw. E. Oost-Broer 

Kersentuin 12, mw. G. v.d. Brink-Meerbeek Laanzicht 2, mw. H. Voogt-Timmerman, Broe-

derschapsland 16 en mw. S. van Dijk, Frans Halslaan 28 (jeugddiaken). 

De scriba 

Pastoraal ouderling gezocht voor wijk 5  

De kerkenraad is nog op zoek naar een gemeentelid die ouderling wil worden voor wijk Z5. 

Het zou heel fijn zijn, als we daarvoor iemand kunnen vinden, zodat we het nieuwe seizoen 

zonder vacatures kunnen beginnen. En natuurlijk is het belangrijk voor de gemeenteleden die 

in wijk 5 wonen. Voor meer informatie over het ouderlingschap of als u zich hiertoe voelt 

aangesproken kunt u contact opnemen met ds. Dick Steenks (033 286 74 73, 

steenks@pkndevoorhof.nl). Uiteraard kunt u ook één van de andere moderamenleden aan-

schieten. 

 

16 September   Startzondag: Thema: Geloof , Hoop en Liefde 

Op 16 September organiseren we weer de Startzondag,  een dag vol gezelligheid,  gesprek-

ken ,  creativiteit, en spellen  om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen, natuurlijk afge-

sloten met een lunch in de kerkzaal! We beginnen om 10.00 uur  met de kerkdienst en aan-

sluitend na de koffie zijn er allerlei activiteiten zoals: 

De  Geloof, Hoop en Liefde boom,  een gemeente ketting maken,  het springkussen voor de 

kleinsten,  6-kamp voor iedereen vanaf 10 jaar, zingen bij het orgel, gespreksgroepen voor 

iedereen. Daarnaast is de Wereldwinkel aanwezig  met een kraam. 

We eindigen met een pannenkoekenlunch , de dag eindigt om ongeveer 14.00 uur We hopen 

u /jullie allemaal te zien op 16 september!!  We zoeken nog cake en pannenkoeken bakkers,  

geef je op als bakker!  op  2 en 9 september na de dienst  in de hal. 

 

Contactmiddag. 

De eerste contactmiddag na de zomervakantie zal worden gehouden op 11 september. Aan-

vang: 14.30 uur. Mevrouw Berendse uit Bunschoten/Spakenburg is onze gast. Het onderwerp 

is:  "Klederdracht". 

Wilt u opgehaald worden dan kunt u bellen naar Mw. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mw. 

Wildschut, tel.2861266. 

Philadelphia dienst. 

Zondag 30 september zal er in de Protestantse Gemeente De Achthoek een extra dienst 

plaatsvinden om 15.00 uur; Dit in samenwerking met Philadelphia. Dit is een geïntegreerde 

dienst mede voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Het thema van de dienst is: “Sterke mensen winnen niet altijd”  

Het verhaal over David en Goliath wordt verteld en toegepast op ons leven. 

Ds. Jan Hermes zal de dienst leiden. 

Het zal een feestelijke dienst worden met veel muziek, medewerking van een gelegenheids-

koor, mooie plaatjes op de beamer. 

Avonddienst 9 september: ‘keuzes maken’ 

Met de verkiezingen voor de deur leek het me wel aardig om een dienst te houden over thema 

‘keuzes maken’. Niet dat u in deze dienst een stemadvies krijgt op welke partij u moet stem-

men. Maar wel gaan we nadenken over ‘kiezen’. Op grond waarvan doe je dat? Hoe gaan wij 

om met de belangrijke momenten in ons leven, momenten waarop we keuzes maken, bewust, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maar soms ook onbewust. Keuzes die ons verdere leven sterk kunnen beïnvloeden. Welke 

rol speelt ons geloof daarin? Hoe zien wij daarbij de invloed van God? Welke ruimte is er 

voor Hem om op deze momenten mee te spreken?  

Volgende week zondagavond 18.30 uur in de Voorhof, voorganger ds. Dick Steenks 

 

Start van het nieuwe studieseizoen van De Werkgroep  Hebreeuws in de Vallei met 

een open avond ! 

Op dinsdag 4 september houdt  dr. Peter van ’t Riet een lezing over Het Joodse Karak-

ter van de Evangeliën , in de grote zaal van De Meent , Grote Beer 10, Veenendaal .  Aan-

vang 20.00 uur , inloop vanaf 19.30 uur .  Voorkennis  Hebreeuws is niet vereist . Iedereen 

is welkom ! Vrije toegang .Verder organiseert de werkgroep een taalcursus Bijbels He-

breeuws , studie-  en leesgroepen Hebreeuws en  Jiddisch.  Cursusgeld  60 euro p.j. incl. 

materiaal.  Voor folder of verdere  informatie : Roosje Wisgerhof-Beijen, tel 0318 515432 

of e-mail  rosabeijen@zonnet.nl   

 

Bericht van de kindernevendienst 

Binnen de kindernevendienst en taakgroep Eredienst is er gesproken over hoe om te gaan 

met de diensten die wat langer dan gewoon duren. Bijvoorbeeld bevestiging ambtsdragers 

en belijdenisdiensten. Dit omdat kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar die gebeurtenissen 

niet goed op hun eigen niveau mee kunnen maken. Met als gevolg dat ze hun aandacht ver-

liezen en meer aandacht van hun ouders vragen. Ouders kunnen dan ook de dienst niet meer 

ten volle meemaken. 

De oplossing die hier nu voor geboden wordt is dat de kinderen van groep 1 t/m 4 na de 

gebeden binnenkomen en dat de kinderen van groep 5 t/m 8 wel op de gewone tijd, na de 

preek binnenkomen. 

We gaan hier a.s. zondag 9 september voor het eerst mee beginnen i.v.m. de bevestiging 

van ambtsdragers. 

Vooralsnog zal het gaan om twee diensten, belijdenisdienst en bevestiging ambtsdragers. 

Na een jaar zal er geëvalueerd worden. 

 

 

Oud papier:  
Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze 

staat op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr. 21.  

 

Uitnodiging: 
Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of 

een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee 

te informeren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.  

 

 


