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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. B. v d Wetering, De Nieu-

we Poort 36 en naar Dhr. K.J. Uneken, v Ginkellaan 55. 

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:  Vredeswerk: Kerk in Actie en IKV Pax Christi ondersteunen 

over de hele wereld vredesinitiatieven die tot doel hebben bruggen te slaan, 

begrip te kweken en Wie ‘vrede’ zegt, denkt meestal automatisch aan het te-

genovergestelde: oorlog en aan ver weg: Afghanistan of het MiddenOosten. 

Pas in tweede instantie beseffen we ook hoeveel onvrede en conflict er in onze 

eigen omgeving is te vinden. Toch blijven we in de kerk luisteren naar een bij-

zondere stem, die vredestichters en bruggenbouwers gelukkig prijst. Die ons 

aanmoedigt om ons niet op te sluiten in angst en vrees voor anderen. 
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. B. Rutgers, De Henschoterhof 22, is ongeneeslijk ziek en heeft naar de 

mens gesproken niet lang meer te leven. Hij verblijft thuis. 

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

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

mer 202. 

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

sialaan 2, 3851 PB te Ermelo. 

- Mw. P. van Splunter, Jan Steenlaan 12, is weer thuis. 

-Dhr. de Leur (van Gendtlaan 1) is weer thuis uit het ziekenhuis na een heup-

operatie 

-Mw. van Kesteren (Kersentuin 41) is opgenomen in het Diaconessenzieken-

huis  Prof. Lorentzlaan 76, 3707 Zeist. 

-Mw. Meerbeek (Laan van Blotenburg 52) is opgenomen in het MMC loc. de 

Lichtenberg,  Utrechtseweg 160, 3818 ES in Amersfoort 

 

 

 

10.00 uur Vredeszondag 

Predikant     : ds. Dick Steenks en  

        diaken C. van Loon namens de parochie 

Ouderling van dienst   : Berthe Strengers 

Diaken     : Gerrit Jan Busser 

Organist     : Piet de Vries 

Lector     : Piet Blonk 

Koster     : Bertus Brouwer 

Zingen      
 

 

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  Jongerendienst 

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Alice Bossema 

Diaken     : Suzanne Siegers 

Koster     : Peter Huigenbosch 

 

Het thema van de eerste jongerendienst van dit seizoen is ‘de SCHREEUW’.  

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  30 september 2012  

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten ter ondersteuning van de 

voedselbank. 

 

18.30 uur  Geen Dienst 
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Jongerendienst: 

Het thema van de eerste jongerendienst van dit seizoen is ‘de SCHREEUW’. De Schreeuw 

staat voor de ellende en wanhoop die we om ons heen zien op onze aarde. Je kunt er wanho-

pig van worden. We schreeuwen het uit: is er een antwoord op de wanhoop en alle gebeden? 

Is er nog reden om hoopvol te zijn? Coen van den Heuvel & band uit Veenendaal verzorgt de 

muzikale begeleiding en zij zullen ook enkele solonummers ten gehore brengen.  

Het belooft een mooie en indrukwekkende dienst te worden, dus zorg dat je erbij bent van-

avond 23 september 2012, om 18.30 uur in De Voorhof. 

 

Rock Solid: 

Yes! Het Rock Solid seizoen gaat weer van start! We hebben natuurlijk een spectaculaire 

openingsavond in petto. Ben jij erbij?  

Zaterdag 29 september om 19.01 uur in de soos van De Voorhof. 

Rock Solid is voor iedereen tussen de 12 en 15 jaar dus vrienden en vriendinnen zijn welkom! 

Noteer ook alvast de volgende avond in je agenda: 13 oktober, zelfde tijd, zelfde plaats, ander 

thema. 

Tot zaterdag.  

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 30 - 9 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeen-

te de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos. Even samen zijn 

en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon 

heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.    

 

Poëzie Forum op woensdag  3 oktober in de soos van De Voorhof: 

Thema: Geloof, hoop en liefde in de poëzie van Remco Campert 

Inleider ds. Leen de Ronde uit Tiel. Aanvang 20.00 uur. 

De drieslag ´geloof, hoop en liefde´ biedt een aanknopingspunt, de taal en ook thema´s uit 

het evangelie keren steeds in het  werk van Campert terug. De verzamelde gedichten begin-

nen dan ook met het gedicht: Credo. Dat is dus: ik geloof. In zijn laatste bundel  ´Nieuwe her-

inneringen´ uit 2007, wordt het thema van de liefde een paar maal ontroerend verwoord. Ook 

is Campert altijd een bezielde vertolker van de hoop geweest. Hoop die kritisch is door in 

verzet te komen tegen het al te vanzelfsprekende. Wat is voor de gemeente van Jezus nu de 

waarde van dit verzet ? Door een aantal gedichten van Remco Campert uit verschillende peri-

oden met elkaar te lezen, hoopt ds. Leen de Ronde  ervaring met u te delen, dat deze gedich-

ten ook in de beleving van het geloof inspirerend en zuiverend kunnen werken. U/jij  bent van 

harte welkom. Aan het eind kunnen/willen we dan nog wat na praten met, voor wie dat wil, 

een glaasje wijn, een biertje of een sapje. 

 

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.  

 

Agenda: 

Woensdag 26 september 18.00 uur O.P.A. (oud papier) Nico Bergsteynweg e.o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede avond over Judit, woensdag 26 september: 

Op 7 en 14 oktober a.s. wordt in de kerkdiensten gelezen uit het apocriefe boek Judit. 

Het boek Judit beschrijft de strijd van Judit (die eigenlijk staat voor “de Joden”) met de 

macht van de buitenlandse vorsten. In dit geval Nebukadnessar. De vraag die steeds 

speelt is: Wie is de ware God?  

Voorafgaande aan de diensten waarin Judith wordt gelezen is er de gelegenheid om 

meer over dit boek te weten te komen. Afgelopen woensdag heeft ds. Koekkoek het 

boek ingeleid en aanstaande woensdag 26 september gaan we samen met ds. Steenks 

een paar teksten lezen en vragen we ons af wat we vandaag nog met dit boek kunnen.  

Iedereen is welkom, ook als u de eerste avond hebt gemist, kunt u gewoon binnenlopen. 

Als u de mogelijkheid hebt kan het prettig zijn het boek van tevoren gelezen te hebben. 

Mocht u beschikken over een bijbel met apocriefen dan kunt u Judit hierin vinden. De 

tekst van het boek is ook in kopie te vinden in de hal van de Voorhof.  

Woensdag 26 september in de Voorhof, aanvang 20.00 uur o.l.v. ds. Steenks. Welkom! 

 

Maak jij het verschil’ een ontmoetingsavond over geloofsopvoeding : 

Op dinsdagavond 2 oktober a.s. organiseren we als Protestantse Gemeente De Voorhof 

in het kader van de week van de opvoeding ‘de avond van de geloofsopvoeding’. Een 

ontmoetingsavond voor ouders met kinderen tot 18 jaar met als thema: ‘maak jij het 

verschil?’ We realiseren ons immers dat we als kerk de ouders nodig hebben en u als 

ouders de kerk om de kinderen te leren en te laten voelen wat het betekent in God te 

geloven.  We willen op deze avond onze missie en visie en activiteiten van ons jeugd- 

en jongerenwerk van presenteren. Daarbij bieden we diverse interessante workshops aan 

die met geloofsopvoeding te maken hebben. Er is mogelijkheid twee van onderstaande 

workshops te volgen: 

1. ‘Pappa, weet jij zeker of God bestaat?’ Hoe om te gaan met moeilijke (geloofs)vragen? 

2.  Rituelen delen. Een ontdekkingstocht naar  rituelen die je thuis kunt doen. 

3. ‘Praten met God kan de hele dag door’ over bidden. 

4. ‘De kerk moet dat?’ Over het belang van de kerkdienst. 

5. ‘Doodgaan en doorgaan.’ Hoe met je kind(eren) de dood van een dierbare verwerken? 

6. ‘Blijven kijken of wegzappen? Hoe kun je het kritisch vermogen van kinderen ontwikke-

len?  Het volledige programma is te vinden op onze website www.pkndevoorhof.nl Meer 

informatie en opgave bij ds. Dick Steenks, tel. 033 286 74 73 / mail: 

steenks@pkndevoorhof.nl of bij Sonja van Dijk, mail: sonja.van.dijk@kpnmail.nl 

 

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.  
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