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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. G.A. Starreveld, de Bos-

rand 11 en naar. Mw. J. van der Linden, Maarten van Rossumweg 29. Het zou 

fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt  zich na af-

loop van  de dienst melden bij de koster. 

Collecten:   

1e collecte:  

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-

dienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die in de tuin wonen. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Jan Termaaten, Mesdaglaan 4, verblijft in hospice De Wingerd, Koenestraat 

128, 3958 XB Amerongen. 
- Dhr. Hans Stoffer is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

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 Spiljard. Medewerking zal worden 

verleend door het interkerkelijk koor "Rejoice".  

De dienst wordt gehouden op 22 september, om 10 uur in De Voorhof.  

 

Word gelovenderwijs’ - Avond van de geloofsopvoeding: 

Op maandagavond 7 oktober a.s. organiseert de Protestantse Gemeente De 

Voorhof in het kader van de week van de opvoeding ‘de avond van de geloof-

sopvoeding’. Een ontmoetingsavond voor ouders met kinderen tot 12 jaar met 

als thema: ‘word gelovenderwijs’ over gelovig opvoeden en opgroeien. Het 

programma is binnenkort te vinden op onze website www.pkndevoorhof.nl 

Meer informatie en opgave bij ds. Dick Steenks. 

 

 

10.00 uur Startzondag 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst           : Nieke Meijer 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector                    : Sierd Smit 

Koster                    : Ad Kleinveld 

Zingen      
 

Muzikale medewerking wordt verleend door Praiseband Prepare uit Rhenen 

 

Er is een liturgie voor zowel de ochtenddienst als de liturgische afsluiting van vanmiddag. 

 

Startzondag: 

De startzondag is voorbereid door een enthousiaste groep gemeenteleden in samenwerking 

met ds. Dick Steenks. We hebben met elkaar zo’n programma in elkaar proberen te zetten dat 

het voor iedereen leuk en boeiend is om te blijven na de kerkdienst. Om zo samen onze ge-

loofsgemeenschap te beleven en te versterken. We hopen op een gezegende start van een 

mooi muzikaal kerkelijk seizoen! 

 

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  22 september  2013 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek en pastor Nelleke Spiljard. 

Collecte: Kerk in Actie, 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 tegenovergestelde: oorlog en aan ver 

weg: Afghanistan of het Midden-Oosten. 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 luiste-

ren naar een bijzondere stem, die vredestichters en bruggenbouwers gelukkig prijst. Die ons 

aanmoedigt om ons niet op te sluiten in angst en vrees voor anderen. 

 

18.30 ds. Dick Steenks Jongerendienst 

  

 

             15 september 2013 

      Zestiende zondag na Trinitatis 

                   

http://www.pkndevoorhof.nl


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. 

 

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 1e deel is wat de taak-

groep voorbereid heeft. De andere delen bevatten Catechese, Geloofsopvoeding, Gespreks-

groepen/ cursussen, info over de Jordanië/Israël reis en dan als laatste deel de overige activi-

teiten die georganiseerd worden door gemeenteleden De taakgroep hoopt dat u veel gebruik 

maakt van de activiteiten en wenst u heel veel plezier en inspiratie tijdens de ontmoetingen.  

 

Bestellingen nieuwe Liedboek: 

Vanaf startzondag 15 september gaan we het nieuwe Liedboek in onze diensten gebruiken. 

Heeft u nog geen Liedboek besteld?  Op 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 lectuur-

hoek. Als u contant wilt betalen dan graag met gepast geld. De prijs van de standaarduitvoe-

ring en de Kinderbundel bedraagt € 23,00. De luxe uitvoering is nu ook beschikbaar. Deze 

kost € 37,00. De Liedboeken die in september zijn besteld hopen wij ook zo spoedig mogelijk 

binnen te hebben. U wordt via de Zondagsbrief geïnformeerd wanneer en waar deze zijn af te 

halen. 

 
Pannenkoekenmaaltijd 11 oktober 2013:  
Op die avond nodigen we u uit voor een pannenkoekenmaaltijd,  georganiseerd door de 

bouwcommissie, mogelijk gemaakt door de familie Haalboom. De opbrengst komt ten goede 

aan verschillende opknapprojecten binnen De Voorhof. U kunt op vrijdag 11 oktober 2013 

van 17.00 uur - 18.30 uur  of van 19.00 uur - 20.30 uur een pannenkoek komen eten in Pan-

nenkoekenhuis Bergzicht. Voor € 17.50 krijgt u twee drankjes, een heerlijke pannenkoek en 

een ijsje. In verband met de verwachte grote belangstelling en het beperkt aantal plaatsen is 

inschrijven voor 4 oktober 2013 gewenst. U vindt op de site van de Voorhof een invulformu-

lier die u kunt sturen naar emailadres  voorhofpannenkoek@pkndevoorhof.nl.     Er liggen in 

De Voorhof ook invulformulieren.  Laten we er met elkaar een gezellige maaltijd van maken. 

Het maakt niet uit wie u graag wilt meenemen. Wel of geen lid van De Voorhof, vriend, 

vriendin, zomaar een kennis. Ze zijn welkom. Namens de bouwcommissie. 

 

Jordanië-Israëlreis 2014 – presentatieavond 17 sept. a.s: 

Er komt een nieuwe Israëlreis, dit keer in combinatie met het mooie Jordanië! Cor van Lange-

veld 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkelijk kookboek: 
Eind november stopt de receptenactie. Een vol kerkelijk jaar zijn we dan samen bezig ge-

weest om ideeën te verzamel voor het samenstellen van een kookboek. Om het boek volu-

me te geven kunnen we nog heel veel recepten gebruiken. Daarom roepen wij u op om de 

laatste maanden uw beste beentje voor te zetten en ons te voorzien van uw culinaire inspira-

ties. Lees meer in de Schakel. 

 

Nieuw seizoen voor het Taizekoor! 
We gaan weer door met het Taizekoor! Nu in de Voorhof (de soos). Evenals vorig jaar 1 x 

per 14 dagen. De start is morgen 16 september van 20-21.30 uur. U bent van harte welkom, 

als u gewoon een keertje wilt meezingen om het eens te proberen. De toegang is € 2,50. Als 

u lid wordt van het koor kunt  jaarkorting krijgen. 

De data voor 2013-2014 zijn: 16 en 23 sept; 14 en 28 oktober; 11 en 28 november; 2 en 16 

december; 13 en 27 januari; 10 en 24 februari; 3 en 17 en 31 maart; 14 en 28 april. Kom 

gerust een keertje langs en zing mee! 

Bep van Norden (0654676750) 

 

 

Programma Startzondag De Voorhof 

 

15 september 2013 

 

‘Er zit muziek in de kerk’ 

09.30  Koffie/ thee/ limonade 

10.00  Kerkdienst 

  In samenwerking met o.a. de band Prepare  

11.15   Koffie/ thee/ limonade met wat lekkers 

11.45 – 12.30 Activiteitenronde 1 

12.30 – 12.45 Pauze 

12.45– 13.30 Activiteitenronde 2 

 

Activiteiten: Muziekinstrumenten knutselen,  schilderen op muziek, Psalmen van vroeger 

naar  

Nu, nieuwe Liedteksten bespreken, breakdance/hiphop, Zingen/ musiceren, Djembé. Ui-

teraard is er ook de hele dag oppas aanwezig. 

 

13.30  Lunch 

14.15  ‘Voorhof’s got talent’  

14.30  Liturgische afsluiting 

15.00   Einde 

 

mailto:voorhofpannenkoek@pkndevoorhof.nl

