ZONDAGSBRIEF
10.00 uur
Bevestiging ambtsdrager.
Predikant
: ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst
: Carolien Arnold
Diaken
: Ali Sikkema
Organist
: Ton van Dienst
Lector
: Anja Veldman
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!

Tienerdienstnieuws
Deze zondag 8 september is er nog geen tienerdienst. We hopen dat jullie allemaal volgende
week komen op de startzondag. We beginnen dan met het nieuwe seizoen.
Vanaf oktober is de tienerdienst weer gewoon op de 2e zondag van de maand dus op 13 oktober. Hartelijke groet, De tienerdienstleiding

18.30 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Koster

: Taizéviering.
: ds. Dick Steenks
:
: Frederika Haalboom
:
: Jan de Lange

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 15 september 2013
Startzondag
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Collecte: Bestemming nog niet bekend
18.30 Geen Dienst

Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg

8 september 2013
Vijftiende zondag na Trinitatis
Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Dhr. S. Korteweg, Schans 64
en vanavond naar Dhr. G.J. Jetten, Willem de Zwijgerlaan 199. 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 is bestemd voor de Plaatselijke diaconale doelen, waaronder
o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen
onze gemeente.
2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die
de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.
KND-collecte:
We sparen dit jaar voor de cliënten van Philadelphia, die in De Tuinen wonen:
Eise-Erik, Matthias en Ton. Zij zijn onze gemeenteleden en zij zouden het fijn
vinden om eens wat leuks te kunnen doen. bijv naar de film of een ander uitje
en wij willen hen hierbij helpen. Daarom willen we aan de kinderen vragen om
een bijdrage mee te nemen naar de kindernevendienst. Doe jij ook mee?!
Berichten uit de gemeente:
-Hans Stoffer, Ekris 18a, wordt komende dinsdag opgenomen in het UMC in
Utrecht. Hij moet een operatie ondergaan aan een ader in zijn hoofd. Hij hoopt
voor het weekend weer thuis te zijn.
-Jan Termaaten, Mesdaglaan 4, verblijft in hospice De Wingerd, Koenestraat
128, 3958 XB Amerongen.
Overleden:
-op 30 augustus 2013 is overleden: Emma Bruil, op de leeftijd van 99 jaar. Zij
woonde in verzorgingshuis Groenewoude. De crematie heeft plaats gevonden
op 4 september in crematorium Amersfoort.

Bestellingen nieuwe Liedboek:
Vanaf startzondag 15 september gaan we het nieuwe Liedboek in onze diensten gebruiken.
Heeft u nog geen Liedboek besteld? Op 8 en 15 september heeft u de gelegenheid dit nog te
doen. Daarna kan het niet meer via de lectuurcommissie.
De Liedboeken die besteld zijn in mei en juni kunnen worden opgehaald. U kunt uw bestelling na de dienst afhalen in de lectuurhoek. Als u contant wilt betalen dan graag met gepast
geld. De prijs van de standaarduitvoering en de Kinderbundel bedraagt € 23,00.
De luxe uitvoering zou eind augustus beschikbaar zijn maar helaas loopt de levering van deze
boeken enige vertraging op. Natuurlijk kunt u even informeren of uw bestelling binnen is.
Nacht zonder dak gaat van start:
Van zaterdag 14 september (16.00 uur) op zondag 15 september 2013 verandert het grasveld
voor PKN De Voorhof te Woudenberg in een sloppenwijk. Jongeren vanaf 14 tot 25 jaar geven de luxe van thuis op om voor 1 nacht in een zelfgemaakt krotje te slapen.
Doe ook mee! Geef je op bij Sonja (sonja.van.dijk@kpnmail.nl) en laat je sponsoren door
familie, vrienden en bekenden.
Nacht Zonder Dak is een actie van Tear. De opbrengst gaat naar straatkinderen in nood in
Bolivia, Cambodja en Kenia. Meer info? Kijk op www.nachtzonderdak.nl/woudenberg of
facebook: PKN De Voorhof te Woudenberg.
Kindernevendienst Collecte:
Tijdens de afgelopen twee seizoenen hebben wij in de Kindernevendienst gecollecteerd om
een bedrag aan te kunnen bieden voor de aanschaf van een duofiets voor de bewoners van de
Zorgboerderij ‘het Paradijs’ te Barneveld waar ons gemeentelid Jan Kromhout vrijwilligerswerk doet. Op zaterdag 14 september willen we het bij elkaar gespaarde bedrag van E
1279,90 aanbieden. We zouden het heel leuk vinden als er kinderen met ons mee gaan.
Vertrek: 13.30 uur bij De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Renate de Rooij:
renatederooij@hotmail.com.
Voor meer informatie over 'Het Paradijs' kunt u terecht op www.boerderijparadijs.nl
Programmaboekje Vorming en Toerusting 2013/2014.
Thema “Er zit muziek in de kerk” een programma voor elk wat wils.
Met de Schakel is het nieuwe programmaboekje van V&T rondgestuurd. Voor degene die het
niet ontvangen hebben, liggen er nog boekjes in de hal, die u in kunt lezen. Als u prijs stelt op
uw eigen boekje, laat dat dan weten op johan_gerry@planet.nl.
Het programmaboekje is in verschillende onderwerpen verdeeld. Het 1e deel is wat de taakgroep voorbereid heeft. De andere delen bevatten Catechese, Geloofsopvoeding, Gespreksgroepen/ cursussen, info over de Jordanië/Israël reis en dan als laatste deel de overige activiteiten die georganiseerd worden door gemeenteleden .
Genoeg om het boekje uitgebreid te lezen. De taakgroep hoopt dat u veel gebruik maakt van
de activiteiten en wenst u heel veel plezier en inspiratie tijdens de ontmoetingen.

Contactmiddag
Dinsdag 10 september is de eerste contactmiddag na de zomervakantie. De heer Scheper uit Scherpenzeel hoopt dan te komen met het onderwerp: "Tocht door Birma en zijn buurlanden."
Van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.
Als u met de auto opgehaald wil worden dan kunt u contact opnemen met Mw. N. v.d. Pol, tel.
2864563 of met Mw. C. Aarsen, tel.2862700.

Startzondag 2013
Volgende week zondag vieren we de start van het nieuwe seizoen. Deze startzondag heeft
als thema ‘er zit muziek in de kerk’. We zullen in de dienst het nieuwe liedboek in gebruik
gaan nemen. Er zal voor deze dienst wel een liturgie gemaakt worden, dus wie het nieuwe
liedboek nog niet heeft kan gewoon meezingen… Na de dienst zijn er verschillende leuke,
muzikale activiteiten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd!
Het programma van de startzondag vindt u als bijlage bij deze zondagsbrief. De voorbereidingscommissie hoopt dat er veel mensen blijven, zodat we een prettige gemeenschappelijke start kunnen maken van een muzikaal, inspirerend, leerzaam en gelovig seizoen!
Cake en koek voor de startzondag
Wie wil er wat lekkers bakken voor bij de koffie/thee volgende week? Aan het einde van de
dienst van vanmorgen kunt u zich daarvoor opgeven bij de tafel in de hal. Bakt u mee!?
‘Voorhof’s got talent’
Op de startzondag zouden we het heel leuk vinden als kinderen tot 14 jaar hun muzikale
talenten laten zien!! Ze kunnen zich hiervoor opgeven bij: Christie van de Haar, tel. 0332864747 of email: christie@gezellig.net) .
Jordanië-Israëlreis 2014 – presentatieavond 17 sept. a.s.
Er komt een nieuwe Israëlreis, dit keer in combinatie met het mooie Jordanië! Cor van Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drietour een mooi reisprogramma samengesteld. De Jordanië-Israëlreis zal komend jaar zijn van dinsdag 18 t/m zaterdag 29 maart 2014. Op dinsdag 17 september a.s., aanvang 19.30 uur in de Voorhof,
zullen we de reisplannen presenteren. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Er kunnen maximaal 40 deelnemers met de Jordanië-Israëlreis 2014 mee (ook niet
gemeenteleden zijn welkom, dus neem gerust vrienden, buren of kennissen mee). Bij aanmelding hanteren we het principe wie het eerst komt, het eerst maalt.
Gebedsdienst voor de vrede:
In deze dienst kunnen wij onze weg naar de vrede hervatten. Met gebeden en gezangen,
waarin ons vuur kan worden aangewakkerd, voor een betere wereld, ver weg en dichtbij.
Gelukkig wie daar aan bijdraagt!
De dienst is voorbereid door leden van de Voorhofgemeente en de Catharinakerk.
Voorgangers zijn: dominee Pieter Koekkoek en pastor Nelleke Spiljaard.
Medewerking zal worden verleend door het interkerkelijk koor "Rejoice".
De dienst wordt gehouden op 22 september, om 10 uur in de Voorhof.
Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Reinier

www.pkndevoorhof.nl

Vunderink,Griftpark 14. E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

