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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. G.F. Veenhof-Mulder, 

Stationsweg west 4, en naar Mw. G. Wolswinkel-Bruggink, Vermeulenhof 1. 

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

na afloop van  de dienst melden bij de koster. 

 

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! 

 

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. Te denken valt aan mensen in Brazilië die dankzij de 

organisatie 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 verschillende organisaties zich in voor wederopbouw. 

Er worden schuren gebouwd en voedselverwerking machines aangekocht. Dit 

alles is vooral bedoeld voor de meest kwetsbare vrouwen, zoals weduwen.  

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

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr Simons-van Gelder, Vermeulenhof 27, verblijft voor revalidatie in het 

verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

 

Tienerdienst: 

Vandaag, 13 oktober is er weer tienerdienst. Jullie zijn allemaal weer van harte 

welkom, we beginnen in de kerk en gaan dan met elkaar naar soos. 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Arend Hoogers 

Diaken              : Suzanne Siegers 

Organist              : Berend v Surksum 

Lector              : Carolina van der Krans 

Koster              : Cor Stuivenberg 

Zingen    : Psalm 62 : 1 en 5 

     : Lied 1008 

Responsie    : Lied 367-b 

     : Lied 754 : 1 en 2 

Schriftlezing    : 1 Koningen 19 : 1 t/m 18   

     : Lied 936 

     : Lied 283 

     : Lied 416 

 

 

 

18.30 uur  

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst           : Alice Bossema 

Diaken              : Gerrit Jan Busser 

Organist              : Berend v Surksum  

Lector                      : Gerry Thiescheffer 

Koster              : Jan de Lange 

Zingen  

 

7x psalm 23: 

In ons nieuwe liedboek zijn 7 versies van psalm 23 opgenomen. Een aantal bekende maar ook 

een paar nieuwe. Samen maken zij duidelijk dat psalm 23 steeds weer mensen heeft geraakt 

en geïnspireerd. In deze dienst gaan we ze allemaal zingen, deels met hulp van de zangeressen 

Bep van Dijk en Karin van Dijk. Samen willen we ook nadenken over de vraag wat deze 

psalm steeds weer nieuwe generaties te zeggen heeft. 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  20 oktober  2013  

10.00 uur ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal 

Collecte: De diaconale collecte zal in deze dienst worden vervangen door een collecte t.b.v. 

CvK.  De 2e collecte is bestemd voor ZWO (HA) 

 

15.30 uur ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude  

 

18.30 uur Geen Dienst 

  

 

             13 oktober 2013 

      Twintigste zondag na Trinitatis 

                   



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. 

Belijdenisgespreksgroep, start dinsdag 15 oktober a.s: 

Heb je, hoe oud of jong je ook bent, nog geen belijdenis gedaan en denk je er wel eens aan 

om dat te gaan doen? Of zou je wel eens wat meer van het christelijk geloof te weten willen 

komen? Loop je al een tijdje rond met de gedachte zal ik of zal ik niet? Hak dan nu de knoop 

door en kom gewoon. Oriënteren kan nooit kwaad. Voel je vrij om op a.s. dinsdag 15 oktober 

te komen. We beginnen om 20.00 uur o.l.v. ds. Steenks. 

Zie ook de folder op www.pkndevoorhof.nl of neem ’m mee uit de kerk 

 

Poëzieavond op 24 okt. om 20.00uur o.l.v ds. Leen de Ronde uit Tiel: 

Na het succes van vorig jaar komt ds. Leen de Ronde uit Tiel opnieuw naar De Voorhof  om 

het gedicht “Het uur U”van Martinus Nijhoff met ons door te nemen. 

                Het was zomerdag. 

                De doodstille straat lag 

                te blakeren in de zon. 

                En man kwam de hoek om.. 

Met deze nuchtere mededeling begint Martinus Nijhoff (1894 -1953) zijn dichtwerk, waarvan 

in elk geval de titel enige bekendheid geniet: Het uur U ! 

Grotendeels in 1936 geschreven, kwam het in 1942 tot een eerste publicatie, en trok gelijk de 

aandacht van een breed publiek. Taal en zinsbouw die Nijhoff hanteert zijn eenvoudig, 

Maar deze eenvoud is verraderlijk, want dit gedicht is zeker niet ‘simpel’. Wie is eigenlijk de 

man die de hoek om komt, wat gebeurt er als hij verschijnt, en waarom gebeurt het...? 

‘Het uur U’  is één van die gedichten die van tijd tot tijd weer om een herlezing vragen, en 

waarschijnlijk worden er dan ook weer andere dingen gehoord. 

Daarom behoort het tot de klassiekers van onze literatuur en gaat ook bij herhaalde lezing 

toch niet vervelen. Dat er ook in poëzie muziek zit, zal intussen geen goede verstaander van 

‘Het uur U’ willen ontkennen. Donderdagavond 24 okt. 2013 komen we vanaf 19.45 uur in 

De Voorhof bijeen om dit gedicht te bespreken. Bij opgave krijgt u tevoren een tekst thuis-

bezorgd. Ds.  Leen de Ronde, Tiel. Tel: 0344-634090, email:  ronde@solcon.nl   

 

Rommelmarkt 2 november 2013 – Verloting 2013: 
De jaarlijkse Rommelmarkt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van de maand no-

vember. Dit jaar dus 2 november. Een vast onderdeel van de rommelmarkt is de Verloting. 

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

weer klaar. Alle vrijwilligers (32) zijn benaderd om weer mee te willen werken. Fijn dat de 

meesten altijd weer positief reageren. Wist u dat er vrijwilligers bij zijn die dit al meer dan 30 

jaar doen. 

Helaas hebben 7 vrijwilligers te kennen gegeven dit jaar niet mee te helpen met de ver-

koop. Inmiddels hebben we 3 nieuwe vrijwilligers gevonden.  

Mocht u nog een wijk voor uw rekening willen nemen bel dan even: 286 2875 -Henny 

v.Lingen. Wat kunt u verwachten....... In de periode van 14 oktober tot 28 oktober a.s. wor-

den 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 loten willen verkopen dan kunt u zich aanmelden bij H. van Lingen. Graag per 

email;het adres is: vlingenveenvliet@casema.nl. Per telefoon kan ook 286 2875. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikale Wijnproeverij: 

In het weekend van 11 t/m 13 oktober vindt het Festival Connecting Arts plaats in Utrecht. 

Hét internationaal bekende festival, dat videokunst, theater, Japans slagwerk, wijn en voor-

al muziek met elkaar verbindt. Ik ben samen met organisten Rienk Bakker en Pim Schipper 

gevraagd een Muzikale Wijnproeverij te verzorgen op zondag 13 oktober om 16.00 uur in 

de NicolaÏkerk in Utrecht (kosten €12,50). Joost Pové zal verbanden leggen tussen muziek 

en de smaak van de (biologische) wijnen die geschonken zullen worden. U zult ervaren dat 

de wijn zo anders kan smaken door de zorgvuldig uitgekozen muziek die zal klinken. Ik wil 

u van harte uitnodigen om dit mee te beleven en hoop velen van u daar te ontmoeten! Een 

muzikale groet, Seline Haalboom 

 

2 NOVEMBER 2013  09:30 – 14:30 uur    ROMMELMARKT DE VOORHOF 

    CASH OP ZOLDER 

Hebt u onze oproep in de Schakel gelezen? Wij zijn op zoek naar mooie spullen voor onze 

velling. Daarom willen we u het volgende vragen, kijk u nog eens goed rond op uw zolder. 

Misschien ligt er bij u wel cash op zolder.  Wilt u zo vriendelijk zijn deze waardevolle, cre-

atieve en mooie spullen beschikbaar te stellen voor onze rommelmarkt? U steunt er een 

goed doel mee. Wij verzoeken u deze spullen in te leveren bij de kringloopwinkel en daar 

s.v.p. bij vermelden dat het voor de te houden veiling is. Wilt u zo vriendelijk zijn hier 

niet lang mee te wachten? Dan hebben wij nog voldoende tijd om de veiling voor te 

bereiden. Als het voor u niet mogelijk is om de spullen te brengen dan kunt u ook contact 

opnemen met de ophaaldienst van de kringloopwinkel ( G. Hendriks: telefoonnummer: 

0187 286). De velling wordt op zaterdag 2 november om ca. 11:30 uur tijdens de rom-

melmarkt van De Voorhof gehouden. Wij hopen dat u een ruimte gaat krijgen op zolder. 

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

Jordanië-Israëlreis gaat niet door: 

De reis naar Jordanië en Israël, maart 2014, gaat niet door in verband met onvoldoende 

deelnemers. De reis zal opnieuw worden aangeboden voor maart 2015.  

Herfstvakantie: 

Ds.Dick Steenks heeft herfstvakantie van 21 t/m 28 oktober a.s. 

 

Adreswijziging: 

Tot nu toe kon u uw adreswijziging o.a. via het kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl doorge-

ven. Sinds kort kan dit ook via onze website www.pkndevoorhof.nl. Op de startpagina staat 

rechts boven,  de tab Contact met daar o.a. onder adreswijziging.Na invullen en verzenden 

krijgt u ook direct via uw email een bevestiging.  Reinier Vunderink. Ledenadministrateur. 
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