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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar  Fam Veldhuizen-van den Pol, Van 

Hoogendorplaan 30  en naar Mw. Haagsma-Fekkes, Henschoterhof 24. 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: De eerste collecte tijdens het avondmaal is traditioneel bestemd 

voor ZWO. Voor 2014-2015 is een nieuwe Jaardoel gekozen. Charity Projects; 

sanitaire voorzieningen in India. Charity projects is in het verleden onder-

steund door Rabobank Woudenberg waardoor er nauwe contacten zijn met dit 

project qua plannen en voortgang. Ook dit project 

(India, Bangalore) kan bezocht worden. Meer hierover 

binnenkort maar vandaag alvast van harte aanbevolen. 

2e Collecte:  Plaatselijke Diaconale Doelen. 

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. 

- Dhr. E. Kapenga, Vondellaan 14, 3931 VB, is opgenomen in het Meander 

ziekenhuis, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, vanwege een hartinfarct. 

- Mw. Joke Roetman-Schakel, Willem de Zwijgerlaan 34, 3931 KS, is weer 

thuis uit het UMC Utrecht. Uit onderzoek is gebleken dat de hersentumor van 

het meest agressieve soort en ongeneeslijk is. Over verdere behandeling wordt 

nog gesproken.  

 

 

 

 

 

10.00 uur         Viering Heilig Avondmaal 
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Johan Thiescheffer 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Annelies Buurmans 

Koster              : Bertus Brouwer 

      

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! 

 

 

 

 

15.30 uur  

Ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 

 

 

18.30 uur Geen dienst 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  26  oktober 2014  

10.00 uur: ds. J. Plante uit Maarsbergen 

Collecte:  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 betekenis 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.  

 

 

18.30 uur: Hof van Edendienst 

Met medewerking van cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden.  

 

 

 

              19 oktober 2014 

          Achttiende zondag na Trinitatis 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Alleenstaanden/gaanden: 

Zondag 26 oktober is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegenheid 

om met elkaar koffie te drinken in de soos. 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. 

 

Bijbelstudie Job: 

Morgenochtend 27 oktober om 10.30 uur is er weer bijbelstudie Job. Deze bijeenkomst is in 

De Voorhof en wordt geleid door ds. Dick Steenks.  

 

Rommelmarkt: 

Voorverkoop loten start dus houdt uw portemonnee in de aanslag! De jaarlijkse Rommel-

markt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van november, dit jaar 1 november. Een 

vast onderdeel van de rommelmarkt is de verloting. In de periode van 11 oktober tot 25 okto-

ber a.s. worden alle leden van De Voorhof benaderd om loten te kopen. Er zijn mooie prijzen 

te winnen! De Hoofdprijs is een reischeque ter waarde van € 250,-  De loten kosten € 0,50 per 

stuk en voor € 2,50 krijgt u er zes. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en vele goede 

doelen dus wij raden u aan om veel loten te kopen!  Bij voorbaat dank aan alle oude en nieu-

we vrijwilligers die ook dit jaar weer mee willen werken!    

Met hartelijke groet,  Henny van Lingen-Veenvliet, Ingrid Bijker-van der Pol 

 

Studie- en gesprekskring over compassie: 

In het kader van het jaarthema Kunst-Zin-nig biedt ds. Steenks een studie- en gesprekskring 

aan over compassie. Op 12 november 2009 is op initiatief van de theologe Karen Armstrong 

een wereldwijd ‘handvest van compassie’ vastgesteld, waarin zij bruggen probeert te slaan 

tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen. Vooral in een tijd waarin de 

fricties tussen religies en groepen oplaait is compassie van groot belang. Naar aanleiding 

daarvan is er in Nederland een catechismus van de compassie verschenen. In dit boek komen 

twaalf waarden aan de orde: compassie, gelijkheid, verbondenheid, verzoening, rechtvaardig-

heid, vrede, waarheid, roeping, geloof, God en liefde.  

In deze gesprekskring gaan we o.lv. ds. Dick Steenks aan de hand van dit boek ‘De catechis-

mus van de compassie. Uit de kunst’ (van Christiane Berkvens en Ad Alblas) met elkaar in 

gesprek over diverse thema's die met compassie te maken hebben. Het doel is om tot een 

praktische toepassing van ideeën te komen over hoe je zelf compassie in je leven een grotere 

rol kunt geven. 

We doen dat op drie maandagavonden om 20.00 uur: 27 oktober 2014, 24 november 2014, 26 

januari 2015 in de Voorhof. Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks 

(steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73). 

 

Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks hebben vakantie van 19-26 oktober. In dringende 

gevallen kan contact opgenomen worden met een van de ouderlingen. 

 

Bouwcommissie: 

Na de dienst is De Voorhof bouwcommissie in de hal aanwezig om de verbouwplannen toe te 

lichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.P.A. ( oud papier actie) 

Met het ophalen van oud papier wordt jaarlijks een bedrag van ca € 10.000,- voor de kerk 

ingezameld. Hiervoor is de oudpapierploeg van De Voorhof, ter versterking van het team, 

op zoek naar enkele vrijwilligers die ca 3 keer per jaar willen helpen met het oud papier 

ophalen( ca 3 uur per keer, op woensdagavonden). U kunt zich hiervoor melden bij Kees 

van Wolfswinkel tel.nr 0653-950899. 

 

 

 

Cabaret-dienst zondag 26 oktober 18.30uur: 

Cabaretier-evangelist Ruurd Walinga uit Leeuwarden speelt op zondagavond 26 oktober 

om 18.30 uur zijn stuk Happen naar de Baas in De Voorhof, Hij leert dan de bezoekers 

waarom Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden. 

Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu eens geen typetje speelt, 

zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf. 

In de show zitten verscheidene liedjes die op zijn cd 'Wie ben jij' staan.  

In 'Happen naar de Baas' probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproe-

ven. Het gaat onder meer over verlangens.  

Uiteindelijk ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van 'er loopt een man over het 

water' de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om 'vissers 

van mensen' te worden.  

Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen 

zich een visje in het water het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de 

cabaretier bewijzen.  
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