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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Mw. C.G. van den Brink-

Roordink, Maarten v. Rossumweg 37 en naar Mw. A.J. van Millingen, Burg-

wal 42 . 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: De Heilig Avondmaals collecte is bestemd voor ZWO. 

2e  collecte: Deze is bestemd voor het CvK.   

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. 

- Dhr. Kees van Dijk heeft afgelopen week een hartoperatie ondergaan in het 

UMC in Utrecht. De operatie is goed verlopen. Hij verblijft nog in het UMC. 

 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Guus Wateler 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Organist              : Seline Haalboom 

Lector              : Gerry Thiescheffer 

Koster              : Anton Veldhuizen 

Zingen    : Lied 217 : 1, 2 en 4 

Lied van de week   : Lied 991 : 1, 2 en 3 

Responsie    : Lied 367-b 

     : Psalm 23c 

Schriftlezing    : 1 Koningen 19 : 19 t/m 21 

     : Lied 831 : 1, 4 en 9 

     : Gezang 221 : 1 en 3 

Sanctus en Benedictus  : Lied 404-e 

Acclamatie    : Lied 403-a 

     : Lied 386 

     : Lied 235 (1x allen, 3x canon in twee groepen) 

     : Lied 425 

    

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! 

 

 

 

15.30 uur ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude  

 

 

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  27 oktober  2013  

10.00 uur ds. W. Timmerman  uit  Driebergen 

Collecte: Protestantse Kerk, Hervormingsdag. 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 centraal in het leven en werk van de reformator Maarten 

Luther en zijn van grote betekenis geweest voor de kerk. Op deze zondag, de zondag voor 

Hervormingsdag, herinneren we ons dankbaar de Reformatie. De collecte van vandaag is on-

der andere bestemd voor het werk van de generale synode en het bovenplaatselijke werk van 

onze kerk.  

 

18.30 uur Geen Dienst 

  

 

             20 oktober 2013 

      Eénentwintigste zondag na Trinitatis 
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Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

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   

 

Gespreksgroep ‘Een scheiding verandert je leven’: 

Sta jij voor een scheiding? Of is jouw scheiding al een voldongen feit? Is het misschien al 

jaren geleden dat jullie uit elkaar gingen? Wanneer je, op welk moment dan ook in je leven, te 

maken krijgt met een scheiding, dan weet je dat die gebeurtenis diepe sporen in je leven na-

laat. 

Ds. Steenks organiseert een gespreksgroep hierover om ervaringen te delen. Deze gespreks-

groep is bedoeld voor mensen die na het beëindigen van hun relatie met allerlei onbekende 

zaken, problemen en emoties geconfronteerd worden en hier met elkaar over willen praten. 

Eerste avond: maandag 28 oktober om 20.00 uur in de Voorhof. Uiterlijk vóór vrijdag 25 

oktober aanmelden bij ds. Steenks (286 74 73 / steenks@pkndevoorhof.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie predikanten: 

Ds. Koekkoek heeft herfstvakantie t/m 27 oktober a.s. 

Ds. Steenks heeft herfstvakantie van 21 t/m 27 oktober a.s. 

Er is voor waarneming gezorgd. In geval van crisispastoraat of overlijden kunt u contact 

opnemen met de voorzitter van de taakgroep Pastoraat: Arend Hoogers, Schoutstraat 14, 

033 785 0469, a.j.hoogers@hccnet.nl Arend legt dan contact met de waarnemend predi-

kant. 

 

Rommelmarkt 2 november 2013 – Verloting 2013: 
De jaarlijkse Rommelmarkt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van de maand 

november. Dit jaar dus 2 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 (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 

verkoop. 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 win-

nen. 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. 
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