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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. En Mw. van Zalingen, 

Laan 1940-1945 14 en na de avonddienst naar Mw. J. Vermeulen– v d Munt,  

Vermeulenhof 112. 

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: Kerk in Actie, Werelddiaconaat. Via het wereld-diaconale werk 

van Kerk in Actie, willen we mensen hulp bieden om hun eigen leven in han-

den te nemen. Ervoor zorgen dat mensen op eigen benen kunnen blijven staan. 

Dat is werelddiaconaat. Bv. mensen in Brazilië die dankzij de organisatie Dia-

conie, partner van ICCO en Kerk in Actie, het schaarse regenwater kunnen 

opvangen in reservoirs om in droge perioden het land te bevloeien, waardoor 

oogsten beter slagen. Ook ontvingen verschillende gezinnen een sanitair blok. 

Ook de vrouwen in Liberia worden bijgestaan. Daar zetten organisaties zich in 

voor wederopbouw. Er worden schuren gebouwd en voedselverwerking machi-

nes aangekocht. Dit alles is vooral bedoeld voor de meest kwetsbare vrouwen, 

zoals weduwen.  

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten val-

len die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondags-

brief etc. 

 
Berichten uit de gemeente: 
- Dhr. H. Leebeek, Rembrandtlaan 51, is opgenomen in verpleeghuis "De Lich-

tenberg”, Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, afd. De Eikenhof kr. 202. 

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

 Hortensialaan 2, 3851 PB te Ermelo. 

  

Overleden: 

Op 5 oktober 2012 is overleden: Juliana van Kesteren-Sluijk (Kersentuin 41) 

op de leeftijd van 83 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op 12 oktober in 

Utrecht, na een afscheidsdienst in De Voorhof.  

10.00 uur  

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Berthe Strengers 

Diaken     : Frederika Haalboom 

Organist           : Seline Haalboom 

Lector           : Ton Mortier 

Koster           : Anton Veldhuizen 

Zingen           : Gezang 381 : 1, 2 en 4 

      : Tussentijds 27 

            : Eva’s lied I,9 (aangepast) 

            : Gezang 231 : 1 en 2 

Schriftlezing          : Judit 11 : 16 t/m 23, 12 : 5 t/m 20, 13 : 1 t/m 10 

            : Gezang 416 

Schriftlezing              : Judit 13 : 11 t/m 20, 14 : 1 t/m 4, 16 : 18 t/m 25 

            : Psalm 136 : 1, 9, 10, 11 en 12 

            : Bundel Johannes de Heer 7  

Gedachtenislied    : Gezang 342 : 1 en 3 

      : Gezang 429 : 1 en 3  

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  Leerdienst. 

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Nieke Meijer 

Diaken     : Gerrit Jan Busser 

Organist     : Piet de Vries 

Koster     : Jan de Lange 

Zingen     : Psalm 81:1,2,3,4 

      : Gezang 282 

Lezing      : Hosea 14:5-9 

      : Psalm 90:7 

Lezing      : Lukas 7:36-50 

      : Gezang 264:1,2,3 

      : Gezang 266 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  21 oktober 2012  

10.00 uur  ds. W. Timmerman uit Driebergen 

Collecte: Sola gratia, sola scriptura, sola fide. Wie weet nog wat deze woorden betekenen? 

Alleen door genade, alleen door de Schrift, alleen door geloof. Deze woorden stonden cen-

traal in het leven en werk van de reformator Maarten Luther en zijn van grote betekenis ge-

weest voor de kerk. Vandaag, twee zondagen voor Hervormingsdag, herinneren we ons dank-

baar de Reformatie. De collecte van vandaag is onder andere bestemd voor het werk van de 

generale synode en het bovenplaatselijke werk van onze kerk.  

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

             14 oktober 2012 

  Negentiende Zondag na Trinita-



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Tienerdienst: 

Vandaag, 14 oktober, is er weer een tienerdienst! Dit keer weer een verrassend onderwerp. 

Dus ben je 12 jaar of ouder? Je bent van harte welkom in de soos.   De tienerdienstleiding. 

 

Leerdienst: 

De avonddienst is een leerdienst. In deze leerdienst staan we stil bij de overgang van zomer 

naar herfst: de zg. Quatertemper. Traditioneel aansluitend bij de Joodse feesten, Rosj Hasjana 

(Nieuwjaar) Yom Kippur (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest). We kijken naar 

de plaats in het kerkelijk jaar en naar de teksten van het najaar die uitzien naar het komende 

Rijk van God.  

Archeologie in Israel: 

In juli van dit jaar mocht ik ruim een week in Israel verblijven voor een cursus “Archeologie 

in de praktijk”. Op donderdag 18 oktober wil ik u hier graag over vertellen en er iets van laten 

zien. Aanvang 20.00 uur. 

 

Cursus rouwverwerking:  

Voor hen die een geliefde, vriend of familielid missen. Hij of zij is overleden. Je weet dat je 

verder moet. Maar hoe moet dat? De leegte, de vragen, het  leven na de dood van de an-

der.  Samen willen we er over praten en ervaringen delen en elkaar steunen met geloof, hoop 

en liefde. Een gespreksgroep voor mensen die geconfronteerd zijn met het verlies van een 

naaste. 4 avonden. De avonden worden geleid door ds Dick Steenks en ds Pieter Koekkoek. 

De eerste bijeenkomst is op maandag 22 oktober. Aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst zal 

plaats vinden als er tenminste 5 deelnemers zijn. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u 

dit doorgeven aan ds Pieter Koekkoek of ds Dick Steenks per e-mail of telefonisch. 

 

Filosofisch café: 

In april van dit jaar heeft de taakgroep Vorming & Toerusting als probeersel een “filosofisch 

café” georganiseerd. Gezien de opkomst en de reacties van de aanwezigen was het een suc-

ces. Daarom houden we op donderdag 25 oktober weer een filosofisch café. 

Dr. Rob van Gerwen, docent aan de Universiteit van Utrecht houdt dan op die avond een 

voordracht getiteld: “het belang van Schoonheid”. We houden van schoonheid om ons heen 

en niet van lelijkheid, maar is het wel zo eenvoudig als het lijkt??   De kerk wil op deze ma-

nier proberen geluiden van buiten de kerk en van binnen de kerk te laten horen. 

Donderdagavond 25 oktober 20.00 uur in de Soos     Toegang: € 5,00     vanaf 19.45 uur is er 

koffie.   Na afloop kan er nog nagepraat worden met een glas wijn, een biertje of een sapje. 

 
Fietsen voor Moldavië.  
Zondag 14 oktober na de morgendienst willen wij U uitnodigen voor een presentatie met 

foto's van de reis die wij in juli dit jaar gemaakt hebben met drie vrachtwagens naar Orhei en 

Rezina in Moldavië. Voor meer info Hans Stoffer Ekris 18a  Woudenberg.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommelmarkt 3 november 2012 – Verloting 2012: 

De jaarlijkse Rommelmarkt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van de maand 

november. Dit jaar dus 3 november.  Een vast onderdeel van de rommelmarkt is de Verlo-

ting. In de afgelopen weken is er al weer hard gewerkt achter de schermen. De wijk-lijsten 

zijn weer klaar. Alle vrijwilligers (35) zijn benaderd om weer mee te willen werken. Wat 

kunt u verwachten....... In de periode van 15 oktober tot 30 oktober a.s. worden alle leden 

van De Voorhof benaderd om loten te kopen. 

 Er zijn  mooie prijzen te winnen.     De Hoofdprijs is     – een reischeque ter waarde van 

€ 250.--.  De loten kosten € 0,50 per stuk en voor € 2.50 krijgt u er zes. 

Koopt u dus veel loten. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en  vele Goede Doelen. 

Mocht u ook loten willen verkopen dan kunt u zich aanmelden bij H. van Lingen.  

Graag per email; het adres is: vlingenveenvliet@casema.nl. 

 
3 NOVEMBER 2012  09:30 – 14:30 uur    ROMMELMARKT    DE VOORHOF: 

Voor onze rommelmarkt zijn we vooral nog op zoek naar sieraden. Dus hebt u nog sieraden 

liggen die u niet meer gebruikt, stel deze a.u.b. beschikbaar voor onze rommelmarkt. U 

steunt er een goed doel mee. U kunt de sieraden afgeven in de kringloopwinkel of bij Jan 

van Bentum, Nico Bergsteijnweg 143, Woudenberg.  

De rommelmarktcommissie: Jan van Bentum, Hans Siepman en Jaap Siegers 

En vergeet niet:  Oliebollen bestellen? Hennipman bellen 2862173. 

Herfstvakantie predikanten: 

Ds. Steenks en ds. Koekkoek hebben herfstvakantie van 15 t/m 21 oktober 2012. 

Er is voor waarneming gezorgd. Als u een predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen 

met de voorzitter van de taakgroep Pastoraat Arend Hoogers tel. 033 - 7850469.  

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie maar de bijeenkomst over archeologie in Israel op 18 

oktober in De Voorhof, aanvang 20.00 uur, gaat wel door. 

 

Vakantie Gera de Lange: 

Van 5 oktober tot en met 24 oktober ben ik op vakantie. Tijdens mijn afwezigheid kunnen 

jullie een zaal reserveren via de mail (geradelange49@gmail.com) of telefonisch na 18.00 

uur bij Cobi Stam-de Lange (033 2773406). Zij houdt de agenda bij en beheert de sleutels.  
 

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.  

 

mailto:vlingenveenvliet@casema.nl

