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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Vredeveld, P C Hooftlaan 12 en naar 

Mw. Wardenier-Visscher, Evertsenlaan 15. Het zou fijn zijn als een gemeente-

lid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden 

bij de koster. 

 

Collecte:   

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen , waaronder o.a. de kosten ter on-

dersteuning van de voedselbank. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de 

commissie Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – paro-

chie organiseert. 

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

 

 

Berichten uit de Gemeente: 

-Mevr. Lamberink-Winters is opgenomen in het verpleeghuis Heerewegen. 

Arnhemse Bovenweg 20-78, 3708 AD Zeist. 

-Mevr. van Kampen is opgenomen in het Militair revalidatie centrum Aarden-

burg. Molenweg 3, 3941 PW Doorn in Doorn. 

- Mevr. Joke Roetman-Schakel, Willem de Zwijgerlaan 34, heeft enkele dagen 

in het Meander-ziekenhuis gelegen omdat er bij haar een hersentumor is ge-

constateerd. Ze is nu weer thuis, in afwachting van verdere behandeling.  

 

 

 

Doopdienst: 

Volgende week zondag 5 oktober is er een doopdienst. In deze dienst wordt 

Sofie Marie van de Haar gedoopt, dochtertje van Henk en Naomi van de Haar, 

Gouden Regen 4, Woudenberg. 

 

  

10.00 uur        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Erna Veldhuizen 

Koster              : Ad Kleinveld 

Zingen    : Psalm 78:1,2 

Gebed voor de nood van de wereld: Responsie: 367b 

     : Lied 217:1,2,5 

1e Schriftlezing   : Genesis 12:10-13:1 

     : Lied 941:1,2,4 

2e Schriftlezing   : Lukas 10:1-20 

Acclamatie    :Lied 339a 

     : Lied 802:1,2,4 

     : Lied: 419 

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: Thomasviering “Hof van Eden” 

 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Elly Kramer 

Diaken              : Sonja van Dijk 

Organist              : Piet de Vries 

Koster              : Bertus Brouwer 

 

Er is een liturgie 

 

  

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  5 oktober 2014  

10.00 uur: ds. Dick Steenks Israelzondag 

Collecte:  Kerk en Israël. De christelijke kerk heeft onmiskenbaar Joodse wortels. Het Oude 

Testament en ook de verhalen van Jezus zijn alleen te begrijpen als we ook de Joodse achter-

grond kennen. De werkgroep ‘Kerk en Israël’ is op allerlei manieren actief om de verbonden-

heid van de Protestantse Kerk met het bijbelse 

Israël te onderstrepen 

 

 

18.30 uur:  GEEN DIENST 
 

 

              28 september 2014 

          Vijftiende 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. 

 

 

Bijzondere dienst 28 september om 18.30 uur 

Vanavond om 18.30 uur is er een bijzondere dienst, dit keer een Thomasviering met als thema 

‘In de Hof van Eden’. In een Thomas-viering zijn gebruikelijk 3 momenten: de bijbel komt 

ter sprake; in het midden is er een ‘Open Ruimte’ (ook wel ‘heilige chaos’ genoemd) – hierin 

kan iedere bezoeker op één of meer plekken in de kerkruimte contact maken met het en er is 

een afsluitend deel met gebeden en zegen. In deze Thomasviering maken we de nieuwe naam 

bekend van de bijzondere avonddiensten op de vierde zondag van de maand.  

Iedereen van harte welkom ‘In de hof van Eden’! 

 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Zondag 5 oktober is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegenheid 

om met elkaar koffie te drinken in de soos.   En niet op 28 september. Deze keer zou iedereen 

iets van eten mee brengen.  Laat het even aan elkaar weten omdat men eten zou mee brengen. 

Gezellig even bijpraten en elkaar tot steun te zijn of iets leuks doen. Aan het einde eten we 

gezamenlijk. Kom gerust de deur staat open. 

 

 

Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst:  

In de hal liggen de teksten gereed voor de bijeenkomst van maandag 6 oktober a.s.  

Wie wil meelezen kan zich hiermee voorbereiden 
 

 

Rommelmarkt: 

Wie helpt ons uit de brand ????????? 

De jaarlijkse Rommelmarkt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van de maand no-

vember. Dit jaar dus 1 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 (35) 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. We hebben dus 4 wijken over die  niet 

bezocht kunnen worden voor de verkoop van de loten. 

Het gaat om de adressen in Het Zeeland en het Groenewoud.  

Wat wordt er van u verwacht.? U krijgt van ons een lijst met ongeveer 25 adressen, die in de 

periode van 14 oktober tot 28 oktober  bezocht moeten worden voor de verkoop van de loten. 

Wij zien uw positieve reactie graag tegemoet.  

Ingrid Bijker – email: i.j.bijker@hotmail.com – telefoon 286 4136 

Henny van Lingen – email: vlingenveenvliet@casema.nl – telefoon 286  2875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

"In het voetspoor van Franciscus": 

Op zondag 5 oktober 2014 zal er in de H. Catharinakerk om 11.00 uur een speciale dienst 

worden gehouden onder leiding van de heren Marcel Sarot en Jan Root met als thema: "in 

het voetspoor van Franciscus". 

Het zal gaan over geven en delen in deze wereld. 

Voor de kinderen zal er in deze dienst speciale aandacht zijn. De kinderen worden gevraagd 

iets mee te nemen wat hun erg dierbaar is ( zij krijgen dit wel weer terug). 

De ouders / ouderen worden gevraagd goed houdbare levensmiddelen mee te nemen, zoals 

bijvoorbeeld rijst, blikgroente, meel etc. 

Dit is bedoeld voor de voedselbank Woudenberg / Scherpenzeel  waar ongeveer 40 mensen 

wonen onder het bijstand niveau en dat is bittere armoede. De verwachting is dat er in de 

winter die voor de deur staat, nog veel meer mensen hulp nodig hebben. 

In de voetsporen van Franciscus leren wij, dat als het in ons vermogen ligt, deze en nog 

veel meer mensen te helpen. 

In de dienst zullen de kinderen gevraagd worden de meegebrachte voedsel pakketten tijdens 

de offerande naar binnen te brengen. 

Na de dienst zal er bij de uitgang een speciale collecte voor dit goede doel gehouden wor-

den. 

Vanzelfsprekend worden de gelovigen van De Voorhof uitgenodigd hieraan mee te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


