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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

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

Laan 1940-1945 nr. 14 en naar Mw. P.J. Simons- v Gelder, Vermeulenhof 27. 

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: 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 beteke-

nis geweest voor de kerk. Op deze zondag, de zondag voor Hervormingsdag, 

herinneren we ons dankbaar de Reformatie. De collecte van vandaag is onder 

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

werk van onze kerk.  

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten 

vallen. Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functione-

ren mogelijk te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten 

gemaakt. 

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. 

 

Doopdienst 3 november: 
Volgende week zondag wordt Casper Hero Mateman gedoopt, zoontje van 

Alexander en Roelienke Mateman, Laanzicht 50. 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. W. Timmerman uit Driebergen 

Ouderling van dienst            : Leny de Koeijer 

Diaken              : Henny Voogt 

Organist              : Sander Booij 

Lector              : Guus Wateler 

Koster              : Mary Vunderink 

Zingen    : Ps 62   

     : Lied 62 a (3x)  

     : Lied 62 c 

     : Ps. 62a (2x)  

1e Schriftlezing   : 1 Koningen 21: 1 t/m 6 

     : Lied 919   

2e Schriftlezing    : Lucas 18: 9-14 

     : Acclamatie: U komt de lof toe 

     : Lied 221  

     : Lied 675  

    

 

    

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 Jongerendienst 

Zeven zegels (muziekstijl Rap) 

Ouderling van dienst            : Elly Kramer 

Diaken              : Sonja van Dijk 

Koster    : Ad Kleinveld 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  3 november 2013  

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek  Zending betekent dat je elkaar on-

dersteunt in de geest van het Evangelie: samen geloven, vieren en getuigen. Deze najaarscol-

lecte van Kerk in Actie is bestemd voor dit zendingswerk, voor de opbouw van levendige 

kerkgemeenschappen verspreid over de hele wereld. Kerk in Actie steunt daarmee kerken en 

organisaties die de boodschap van Gods Koninkrijk in woord en daad uitdragen. Het gaat om 

organisaties zoals het Ujamaa Centrum in ZuidAfrika. In ZuidAfrika lijden veel vrouwen in 

hun huwelijk onder geweld en seksueel misbruik. Het gevolg is dat velen de kans lopen be-

smet te raken met het hiv/aidsvirus.  

 

 

             27 oktober 2013 

      Tweeentwintigste 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. 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 27 - 10 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos van ons 

kerkgebouw. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf 

gemakkelijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

 
VANAVOND IN DE VOORHOF: (RAP)MUZIEK VAN ZEVEN ZEGELS: 

Vanavond hier in De Voorhof om 18.30 uur een optreden van verschillende artiesten van Ze-

ven Zegels. Door middel van (rap)muziek dragen zij hun geloof uit.  

Meer info over Zeven Zegels: www.zevenzegels.nl. 

 

Dankdag: 

Evenals 2 jaar geleden willen we met dankdag collecteren voor de voedselbank in Amers-

foort. Ook willen we weer voedsel inzamelen in de hal van de kerk op zondag 3 nov. 6 nov. 

en op zondag 10 nov. 

Hopelijk wordt het net als 2 jaar geleden een succes!  We willen u nu al bedanken voor uw 

medewerking. (voor meer informatie zie De Schakel) 

De Diaconie. 

 

Rommelmarkt: 

Zaterdag 2 november 2013 hebben we weer onze jaarlijkse rommelmarkt . 

Bij gebrek aan antieke spullen hebben we de veiling afgeblazen . 

Maar er zijn nog genoeg andere dingen waar u naar kan komen kijken of van kan genieten . 

KOMT ALLEN.                    KOMT ALLEN.                     KOMT ALLEN. 

                  KOMT ALLEN 

 

En zo als ieder jaar OLIEBOLLEN BESTELLEN HENNIPMAN BELLEN 033-2862173 

 

 

Actualiseren ontruimingsplan: 
Op de kastdeur naast de keuken hangt een lijst met namen van degenen die zich hebben aangemeld in 

het kader van Bedrijfs Hulp Verlening, Eerste Hulp Bij Ongelukken en/of Reanimatie. In verband met 

het actualiseren van het ontruimingsplan willen we deze lijst graag uitbreiden. Het zou fijn zijn als u als 

BHV-er, EHBO-er of iemand die kan reanimeren het team wilt komen versterken. Door meer namen 

aan de lijst toe te voegen is er bij een eventuele calamiteit een beter overzicht van het aantal hulpverle-

ners dat kan worden ingezet. 

Wilt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van hulpverlening inzetten voor De Voorhof? 

Meld u dan aan bij: 

Rob van den Brink,  

Tel.   06 22011558 

 hydrauliek@planet.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. 

 

Liedboek: 

Van de auto afgevallen: Nieuwe Liedboek (rood en nog in de zwarte verpakking). 

Waarschijnlijk in : Laan van Blotenburg-Ekris-Dorpsstraat-‘tSchilt-Catslaan 22 

Berthe Strengers    033 2862275 

 

 

Rommelmarkt: 

 OLIEBOLLEN BESTELLEN HENNIPMAN BELLEN 033-2862173 
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