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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Grootendorst-Potters, Rottegatsteeg 

7a en naar Mw. Gruteke-Mellendijk, Schans 16. Het zou fijn zijn als een ge-

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

melden bij de koster. 

Collecte:   

1e Collecte: Kerk en Israël. De christelijke kerk heeft onmiskenbaar Joodse 

wortels. Het Oude Testament en ook de verhalen van Jezus zijn alleen te be-

grijpen als we ook de Joodse achtergrond kennen. De werkgroep ‘Kerk en 

Israël’ is op allerlei manieren actief om de verbondenheid van de Protestantse 

Kerk met het bijbelse 

Israël te onderstrepen 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de kosten vallen die ge-

maakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de 

leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze 

kerk. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: 

-Mw. H. van Huigenbosch-Vrielink, Stationsweg Oost 221, 3931 EP Wouden-

berg, is vanwege wondroos opgenomen in het Meander ziekenhuis, Maatweg 

3, 3813 TZ Amersfoort. 

- 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. 

Geboren: Op 30 september is geboren: Dani Joas. Dani is het zoontje van 

Henk en Elise van Ginkel en het broertje van Rick, J.F. Kennedylaan 9, 3931 

XE Woudenberg 

 

Dienst voor Kerk en School: 

Volgende week zondag (12 oktober) is er om 17.00 uur een dienst voor kerk 

en school. De dienst is bestemd voor de onderbouw van de basisschool.  

Het thema is “feest”. Bij de uitgang worden leesroosters voor de komende 

week uitgereikt. 

 

 

10.00 uur         Israëlzondag  
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Nieke Meijer 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Trudi Stoffer 

Koster               : Ab van den Pol 

Kind van dienst   :  Flore Steenks 

Er is een liturgie: 

 

In deze dienst wordt Sofie Marie van de Haar gedoopt, dochtertje van Henk en Naomi van de 

Haar, Gouden Regen 4, Woudenberg. 

 

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: 

Zondag  12 oktober 2014  

10.00 uur: ds. H. van Veen uit Bodegraven 

Collecte:  Kerk in Actie : Werelddiaconaat - Voedselzekerheid in West-Nepal 

Nepal is een prachtig land, maar kent ook een harde werkelijkheid. In het heuvelachtige verre 

westen brengt de landbouw onvoldoende op om alle monden te kunnen voeden. De mannen 

werken vaak ver weg in India, waardoor de vrouwen het met hun kinderen alleen moeten zien 

te redden. Partner UMN traint de moeders om zelfvoorzienend te worden. Bijvoorbeeld door 

het fokken van geiten. Ook geeft UMN gezondheidsvoorlichting. Want wanneer de mannen 

uit India terugkeren, zijn vele van hen HIV besmet met alle gevolgen  van dien. UMN zorgt 

dat deze ziekte bespreekbaar wordt en dat families weten hoe ze hier mee om moeten gaan.  

 

 

17.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek  Dienst voor Kerk en School 

 

 

 

 

 

              5 oktober 2014 

          Zestiende 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. 

 

Nieuwe naam 4e zondagavond-diensten: 

Afgelopen zondag is de nieuwe naam bekend gemaakt van de bijzondere avonddiensten op de 

vierde zondag van de maand. De diensten op de 4e zondag in onze Voorhof willen eigentijds, 

inspirerend, creatief en experimenteel zijn. Daarom is gekozen voor de naam: Hof van heden 

diensten. 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

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

om met elkaar koffie te drinken in de soos. Deze keer zal iedereen iets van eten 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. 

 

Contactmiddag: 

Dinsdagmiddag 14 okt. is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. 

Onderwerp: “Het dagelijks leven in een Japans gezin”. 

Voor vervoer kunt u bellen naar: Mevr. N. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mevr. Aarsen tel. 

2862700. Hartelijk welkom! 

 

Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst:  

De eerste bijeenkomst is op maandag 6 oktober, aanvang 20.00 uur. Voor wie mee wil lezen 

liggen teksten gereed in de hal van de kerk (boven de liedboeken). We lezen een gedeelte uit 

het boek Genesis en een gedeelte uit Matteus vanuit het Hebreeuws en Grieks en zoeken naar 

de betekenis van de teksten. (U hoeft geen Hebreeuws of Grieks te beheersen om mee te kun-

nen doen.) 

 

Filosofisch café met dr. Mariëtte van den Hoven: 

Voor donderdagavond 16 oktober heeft de taakgroep Verdieping & Ontmoeting (was vroeger 

V&T)  voor de zesde keer weer een filosofisch cafégeorganiseerd in de Soos van de Voorhof.  

Deze keer komt dr. Mariëtte van den Hoven een voordracht houden. Zij zal spreken over: “De 

invloed van onze Cultuur en onze Religie op onze Identiteit”. Anders gezegd: wie zijn wij 

eigenlijk en hoe komt het dat we zo zijn?? 

Mevrouw Van den Hoven is als docent ethiek verbonden aan de Universiteit van Utrecht. 

Net als de vorige keren zullen we na de voordracht, door middel van vragen proberen het 

onderwerp nog verder uit te diepen. Dit keer onder leiding van discussieleider Sierd Smit. 

Kortom, iedereen die een interessant verhaal wil horen of die zomaar wil komen luisteren kan 

op deze avond terecht. Na afloop kan er met een drankje nog wat worden nagepraat. De toe-

gang is € 5,00. De avond begint om 20.00 uur; binnenlopen vanaf 19.45 uur en dan is er kof-

fie! 

 

Orgelavond: 

Het orgel in De Voorhof staat er nu tien jaar. Op zaterdag 18 oktober a.s. is er daarom een 

lustrumconcert in De Voorhof. Drie van onze organisten spelen dan een programma met wer-

ken van o.a. Bach, Sweelinck,  Adriaan C. Schuurman , de Toccata over psalm 150, en Dist-

ler. Sander Booij geeft ook een toelichting op de registers van het orgel en laat daarbij de  

verschillende klankkleuren horen. De avond begint om 20.00 uur. De entree bedraagt drie 

euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommelmarkt: 

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

De jaarlijkse Rommelmarkt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van de maand 

november. Dit jaar dus 1 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 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


