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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Peter van  Huigenbosch, Pr. 

Bernhardstraat 35. en naar Mw. Bruinzeel- v d Essenburg, Lisidunalaan 1 , 

Leusden. 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: Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek.  Deze najaarscol-

lecte van Kerk in Actie is bestemd voor de opbouw van levendige kerkgemeen-

schappen verspreid over de hele wereld. Het gaat om organisaties zoals het 

Ujamaa Centrum in ZuidAfrika. In ZuidAfrika lijden veel vrouwen in hun hu-

welijk onder geweld en seksueel misbruik. Het gevolg is dat velen de kans lo-

pen besmet te raken met het hiv/aidsvirus.  

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. 

 

Overleden: 

- Op 24 oktober 2013 is overleden: Petronella Sara Wilhelmina (Nel) Schipper-

Molenaar, De Steeg 4a (Moriahoeve), op de leeftijd van 76 jaar. 

- Op 30 oktober 2013 is overleden: Gerrit Jan van Amerongen, Westerwoud 65, 

op de leeftijd van 73 jaar.   
 

Schoolkerkdienst 10 november: 

Volgende week zondag is er een schoolkerkdienst met en voor de onderbouw 

(groep 1 t/m 4) van de Kon. Julianaschool. Het thema van de dienst is: danken 

en delen. Bij de uitgang wordt voor belangstellenden een leesrooster uitgedeeld 

waarmee deze dienst kan worden voorbereid. 

 

10.00 uur Doopdienst 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Gerry Thiescheffer 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector              : Erna Veldhuizen 

Koster              : Ad Kleinveld 

Zingen    : Lied 868 : 1 en 3 

     : Lied 885 

Schriftlezing    : 2 Koningen 4 : 1 t/m 7 

     : Lied 981 : 1 en 2 

     : Lied 362 : 1 en 3 

     : Lied 348 : 1 en 2 

      : Lied 354 : 1, 3 en 4 

     : Lied 347  

     : Lied 344 

     : Lied 348 : 9 

     : Lied 737 : 5, 15, 16, 21 

     : Lied 423 

    

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: 

Woensdag 6 november Dankdag 

19.30 uur ds. Pieter Koekkoek 

 

Zondag  10 november 2013  

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Kerk in Actie, Diaconaat  Op zaterdag 16 ?? november komen honderden diakenen 

bijeen op de Landelijke Diaconale dag, om ervaringen en inspiratie op te doen. De collecte 

sluit aan bij het thema van deze dag, geënt op recht, gerechtigheid en het gebod je naaste lief 

te hebben. Met de opbrengst helpt Kerk in Actie diaconieën in steden met de instandhouding 

van diaconale aanwezigheid in de stadswijken. Juist daar leven mensen in moeilijke  

situaties die diaconale aandacht en steun nodig hebben. Een voorbeeld is het Haagse diacona-

le werk met inloophuizen, een raad en daadbalie en maaltijden. 

 

 

18.30 uur Pastor Nelleke Spiljard   Leerdienst 

  

 

             3 november 2013 

      Drieentwintigste 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. 

Theologische vragen: 
Op 5 november denken we na over de vraag: Waar komt het kwaad vandaan?   

Pieter Koekkoek bespreekt welke antwoorden er zoal vanuit de theologie gegeven zijn en 

samen denken we na over de vraag wat we daarmee vandaag kunnen.  

Dinsdag 5 november in De Voorhof. Aanvang 20.00 uur. 

 

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. 

 

Tienerdienst: 

Volgende week zondag, 10 november, is er weer tienerdienst. 

We starten in de kerk om 10 uur en gaan dan met elkaar naar de soos waar we onze eigen 

dienst houden. Iedereen vanaf de brugklas is weer van harte welkom! 

Graag tot volgende week, 

De tienerdienstleiding 

 

Zondag 10 november Leerdienst in De Voorhof.   

Thema :“Geloven, daar zit muziek in”. 

In de bijbel vinden we veel verhalen, waar harp,citer, cimbaal en fluit voorkomen. Muziek 

kan ons binden, geeft vertrouwen, moed en saamhorigheid. Pastor Nelleke Spiljard zal dit 

thema vanuit de bijbel en de psalmen verder uitdiepen. Na afloop van de leerdienst wordt U 

van harte uitgenodigd om met elkaar verder te praten over dit thema. De leerdienst begint om 

18.30 uur in De Voorhof. 

 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 12 november bent u van harte welkom bij de contactmiddag. We beginnen 

om 14.30 uur.  

Mevrouw Verheul uit Westbroek komt en het onderwerp is: Een tour door Amsterdam. 

Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 033 2864563 of naar Mw. C. Aarsen, 

tel. 033 2862700 

 

Actualiseren ontruimingsplan: 

Op de kastdeur naast de keuken hangt een lijst met namen van degenen die zich hebben aan-

gemeld in het kader van Bedrijfs Hulp Verlening, Eerste Hulp Bij Ongelukken en/of Reani-

matie. 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 eventue-

le calamiteit een beter overzicht van het aantal hulpverleners dat kan worden ingezet. 

Wilt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van hulpverlening inzetten voor De Voor-

hof? Meld u dan aan bij: 

Rob van den Brink,  

Tel.   06 22011558 hydrauliek@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Amore: 

De CGZ Con Amore houdt op zaterdag 9 nov. een Najaarsconcert. Hier in De Voorhof. 

Uitgevoerd wordt het oratorium * SCHEPPING*. 

Medewerkenden aan dit concert: Wilfred Folmer: orgel. 

Else Sterk: vleugel. Dwarsfluit: Wilma van Vulpen. 

Alice Bossema spreekt de teksten. 

Alles o.l.v. dirigente: Marianne van Manen. 

Kerkzaal is open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur. 

Toegangsprijs a.d. zaal € 6,-. In de voorverkoop: € 5,-. 

Van harte nodigen wij u uit om te komen luisteren èn mee te zingen. U bent welkom. 

Inl: Joop van Viegen. 033 2862740 

 

Sint Maarten: 

Zondag 17 november nodigt de werkgroep “Vorming en toerusting” u uit voor een gezellig 

samenzijn met lunch, dat in het teken staat van het feest van St.Maarten. Dit feest is de eer-

ste van de serie lichtfeesten die elk najaar terug komen (denk aan de lampionnen), maar 

ook: elkaar zien en met elkaar delen. De viering van de Catharinakerk  begint om 11 uur. U 

bent ook van harte welkom in deze dienst. Plaats en tijd van de lunch: na het koffiedrinken 

in de St.Catharinakerk, Aanvang van de lunch: ongeveer 12.15 uur. 

U kunt u alvast inschrijven voor de lunch bij de uitgang!. 

Namens V&T: Annelies Buurmans en Bep van Norden 

 

Kerk in Actie presenteert: ‘de andere agenda’! 

Welke agenda gaat u kopen voor 2014? Welk thema, welke lay-out en wat moet er allemaal 

in staan? Kerk in Actie heeft voor u de ‘andere agenda’ gemaakt. Hierbij staat ‘andere’ 

vooral voor de ander, onze naaste. Voor Kerk in Actie is de ander heel belangrijk.  

In de agenda leest u over een duurzame wereld, armoedebestrijding, voedselzekerheid, 

recht en gerechtigheid. Onderwerpen die Kerk in Actie aan het hart gaan. In de agenda 

staan ook leuke en bruikbare tips voor een duurzaam leven en het omzien naar de an-

der. Zodat u ook zelf in actie kunt komen. Elke week hoopt Kerk in Actie u te inspireren 

met een spreuk of Bijbeltekst. Uiteraard vertellen wij u ook graag over bijzondere projec-

ten als voorbeeld van wat Kerk in Actie wereldwijd doet. Zie voor meer informatie: 

www.kerkinactie.nl/andereagenda. Het formaat van de agenda is een liggende A5. Zo hebt 

u genoeg ruimte om al uw af spraken te noteren. Vandaag ligt de agenda ter inzage in de 

hal en via de intekenlijst kunt u deze bestellen of u kunt een e-mail sturen naar: 

g.j.busser1@kpnmail.nl . 
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