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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Jetten, Willem de Zwijgerlaan 199 

en naar Mw. v d Brink-Roordink, Maarten van Rossumweg 37. Het zou fijn 

zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop 

van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:   

1e Collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig 

zijn voor het drukken van de zondagsbrieven en regelmatig bij  bijzondere 

diensten de liturgieën.  

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

-Mevr Lamberink-Winters, Kersentuin 49 is opgenomen in het verpleeghuis 

Heerenwegen, Arnhemse Bovenweg 20-78, 3708 AD Zeist. 

- Mevr van Kampen, Kersentuin 67 is opgenomen in het Meander Medisch 

Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ  Amersfoort. 

- Mw. D. Tel-de Jong, Prangelaar 68, mag naar alle waarschijnlijkheid dit 

weekend naar huis vanuit het Meander Ziekenhuis, alwaar ze een geslaagde 

operatie onderging. 

- Mw. Grootendorst-Potters, Rottegatsteeg 7, heeft een paar dagen in het Me-

ander ziekenhuis gelegen in verband met een darmoperatie. Thuis moet ze nu 

verder herstellen. 

Geboorte: 

Op 31 augustus is Seth geboren, zoontje van Pieter en Leonie Vink, Hanze-

boulevard 25, 3829 GE Hooglanderveen. 

 

Tienerdienstnieuws: 
Vandaag beginnen we op de startdag met het nieuwe seizoen tienerdiensten. 

Elke 2e zondag van de maand zijn de tieners tussen 12-18 weer van harte wel-

kom in de soos. Op de startdag gaan we het met elkaar hebben over het thema 

Kunstzinnig, zowel in de tienerdienst. als na afloop van de dienst hebben we 

voor jullie een leuke activiteit op het programma staan. 

Hartelijke groet.  De tienerdienstleiding. 

 

  

 

 

10.00 uur       Startdag 
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeijer 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Anneke Bos 

Koster              : Johan Stoffer 

Zingen  

Er is een liturgie. 

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! 

 

 

 

 

 

 

14.30 uur: ds. Pieter Koekkoek  

  Vesper, slot van de startzondag. 

 

   

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  21 september 2014 Vredeszondag. 

10.00 uur: ds. Dick Steenks en diaken prof dr. Sarot. 

Collecte: Vredeswerk. Geef vrede, Heer! Niet voor niets wordt dit lied graag gezongen in de 

kerk. Want echte vrede is vaak ver te zoeken. Oorlogen en gewapende conflicten zijn aan de 

orde van de dag, met alle ellende van dien. IKV Pax Christi en ook het Vredeswerk van de 

Protestantse Kerk zetten zich met hart en ziel in voor wereldwijde vrede. 

 

18.30 uur:  Geen Dienst. 

 

 

 

 

              14 september 2014 

          Dertiende 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. 

 

Start zondag 14 september:   

Thema : Kunstzinnig. Een toelichting op de gesprekskringen op de startzondag: 

ds. Pieter Koekkoek:  

“ Verbeelding van het geloof in de Middeleeuwen.”  In de Middeleeuwen konden de meeste 

mensen niet lezen en schrijven. Daarom werden geloofszaken uitgebeeld in beelden en schil-

deringen. In deze tijd was geloof de belangrijkste zaak van het leven. In de schilderingen en 

beelden werd dit dan ook steeds weer tot uitdrukking gebracht. Achter deze uitingen zien we 

de wijze van denken en leven van de mensen in deze periode. We kijken vooral naar de schil-

deringen van Jeroen Bosch.  

ds. Dick Steenks:  

“de schilder Marc Chagall die bij velen bekend is”. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft 

zelfs een Chagall-Bijbel uitgegeven. Alleen zijn kleuren al maken zijn werk direct herken-

baar. Maar hoe bekend zijn werk ook is, slechts weinigen zijn bekend met de diepere lagen 

van zijn schilderijen: de verwijzingen naar Bijbelse verhalen, de joods-chassidische achter-

gronden en zijn eigen leven duiken telkens weer op. In deze workshop zal ds. Steenks ingaan 

op de diepere betekenis van enkele Bijbelse schilderijen.  

 

Amnesty: 

Iedere 2e zondag van de maand vragen we aandacht voor Amnesty. 

Vandaag willen we de namen noemen van drie Egyptische vrouwen: Abrar Al-Anany, Men-

talla Moustafa and Yousra Elkhateeb. Zij zijn gevangen genomen in november 2013 tijdens 

een vreedzame protestactie. Wij vragen de Egyptische president om hun onmiddellijke vrijla-

ting. Tekent u daarvoor allen de petitielijst in de hal! 

 

WAPEN JE MET VREDE: 

Vredesorganisatie PAX organiseert van 20 t/m 28 september de Vredesweek. Het motto is: " 

Wapen je met vrede" Aandacht wordt gevestigd op de kernwapens. Het wapen dat bijna 70 

jaar geleden zoveel slachtoffers eiste in Hiroshima en Nagasaki. Om het gevaar van deze in-

humane massavernietigingswapens, die in een paar seconden honderdduizenden slachtoffers 

kunnen maken, te keren  is een internationaal juridisch verbod nodig. Dit is inmiddels al eer-

der succesvol gelukt voor landmijnen en clustermunitie.Er zijn 40.000 handtekeningen nodig 

om een verbod op kernwapens op de politieke agenda te zetten. Doe mee en teken dit burger-

initiatief op www.tekentegenkernwapens.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met PAX via info@paxvoorvrede.nl of 030-233 3346 Bron: Nieuwsbrief Kerk in Actie 

 

Beste Voorhofleden: 

Zo, de cantorij is weer enthousiast begonnen met het instuderen voor Dankdag. Onze cantrix 

had prachtige muziek meegenomen voor een 4-stemmig koor, dat zijn wij.........ware het niet 

dat....[zie laatste Schakel]. Tja ik moet toch een dringendere oproep doen aan de man-

nen!!!!!!!Het zal toch niet zo zijn dat we een dameskoortje gaan worden......niet dat daar iets 

mis mee is maar wat mannen maken het geheel toch wat completer. Wij zingen graag en wij 

willen het graag ook mooi ten gehore brengen en dan zou het fijn zijn dat we wat versterking 

krijgen. Momenteel hebben we maar 1 bas (maar wel een goede) en 1 goede tenor maar dat is 

te weinig en voor beide heren is het ook niet echt leuk! Kom op 24 september a.s. om 18.45 

uur. DIT IS ECHT EEN SERIEUZE OPROEP! We zingen op de woensdag 1x/2 weken.  

Met vriendelijke groet. Diet Karel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen gezocht: 

Op 17, 18 en 19 april is het weer zover: voor de zesde keer een musi-

cal in De Voorhof. Dit keer staan Naomi en Ruth centraal. In een 

indringend verhaal met prachtige liederen worden hun gedachten en 

belevenissen verteld. De ondertitel van deze musical is goed geko-

zen: ‘van graf tot wieg’. Voor de musical kunnen we nog veel men-

sen gebruiken. Gelukkig hebben al een aantal mensen zich aange-

meld om te zingen of te spelen. Maar we kunnen er nog veel meer 

gebruiken: iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom! Wie zich wil opgeven kan dit doen 

via de speciale website van de musical www.musicalwoudenberg.nl. De vorige keren bleek 

het meedoen een prachtige ervaring te zijn. Er zijn grote en kleine rollen, wie in het koor 

wil zingen heeft daar de mogelijkheden voor, en er zijn verschillende rollen waarbij gezon-

gen wordt. Iedereen kan dus dat doen wat zij of hij graag wil. Op de website is meer te le-

zen over de musical, ook staat er een aanmeldformulier op. Daarnaast ligt er in de hal een 

intekenlijst, enkele leden van de stuurgroep kunnen dan ook meer vertellen. Het koor begint 

met oefenen vanaf half september, en wel op de woensdagavond. De toneelgroep begint 

eind oktober met oefenen: op dinsdagavond. Tenslotte: op 14 september wordt in de och-

tenddienst een voorproefje gegeven. 

 

Uitnodiging Taizé-koor: 

Voor het 3e seizoen start op 15 september het Taizékoor. Met 20 enthousiaste koorleden 

leren en zingen we de Taizéliederen. Aankomend seizoen komen we 16 keer bij elkaar op 

de maandagavond van 20.00u tot 21.30u in de soos van De Voorhof. Per seizoen zingen we 

ongeveer vier keer tijdens een viering in een kerk. Denk je al langere tijd; “dat wil ik ook”, 

dan ben je van harte welkom een oefenavond bij te wonen. De oefendata tot 1-1-2015: 

15 & 29 september, 13 & 27 oktober, 10 & 24 november en 8 december. Voor info kun je 

terecht bij Corrie van Kekem. Tel: 033-8887287. Email: risca@casema.nl. Graag tot ziens! 

 

Vergaderroosters: 

Graag wil ik van alle taakgroepen, commissies of praatgroepen een zo compleet mogelijk 

rooster ontvangen. Het is een druk seizoen en er zijn al een aantal lastige situaties ontstaan. 

Dus graag z.s.m sturen naar: geradelange49@gmail.com of even aan mij geven in de kerk. 

Alvast hartelijk dank. 

 

Oproep: 

Na de startdag kan De Voorhof wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Dus wie zin en tijd 

heeft om een uurtje te poetsen en gezellig koffie te drinken, is van harte welkom op woens-

dag 17 sept. a.s. vanaf 9 uur. 

De schoonmaak commissie.  

 

 


