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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Hendrikse-de Lang, de Nieuwe Poort 

42 en naar Hr. en Mw. Jansen, Paulus Potterlaan 17.  

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: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter 

ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook de kosten die gemaakt 

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. Ineke Waals, De Henschoterhof 26, verblijft in Hospice Dôme,           

Appelweg 49, 3818 NN Amersfoort.  

- Dhr. Dirk Stuivenberg, Van Hogendorplaan 21, 3931 HN ligt in het Meander 

Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort 

-  Dhr. W. van Oort, Zeisterweg 21is opgenomen in het Meander Medisch  

Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort 

 

VOEDSELBANK:  
Sap, sap sap en nog eens sap. Dat staat op de lijst van de voedselbank en daar 

gaan we ons de maanden juli én augustus op concentreren. Twee maanden ach-

ter elkaar aangezien er, gezien de vakantieperiode, wellicht voor één maand wat 

weinig binnenkomt. En juist tijdens de vakantiemaanden  moeten er vele dorsti-

ge kelen worden gesmeerd. Sappen; van appelsap tot bietensap,  keuze dus in 

voldoende mate. Dus....., niet " zappen" op de computer of mobieltje maar sap-

pen in het krat!  Met dank.  

 

 

 

  

 

 

10.00 uur     
Predikant           : Kand. mw.  E.G. van Deventer 

Ouderling van dienst              : Nieke Meijer 

Diaken               : Tineke van Langeveld 

Organist               : Seline Loef—Haalboom 

Lector     : Johan Thiescheffer 

Koster                : Bertus Brouwer 

Zingen     : Lied 283:  

      : Psalm 98:1, 3 en 4 

      : Psalm 89: 1, 4, 6 en 7 

Schriftlezing      : Jesaja 51:1-12a 

      : Lied 840:1  

Schriftlezing      : Mattheus 14:22-33 

Acclamatie     : Lied 339a 

      : Lied 840:2  

      : Iona 40: ( zie binnenzijde zondagsbrief )   

      : Lied 416:  

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 komende week: 

Zondag 16 augustus 2015   

10.00 uur  Ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Kerk in Actie, beroepsonderwijs voor weduwen in Nigeria. In Niger ia staan 

weduwen er vaak alleen voor. De eigendommen van het gezin behoren na het overlijden van 

de man toe aan de familie van de overledene. De vrouw blijft vaak zonder bezit achter. De 

vrouwenvereniging van de Kerk in Nigeria helpt deze vrouwen. Door vakonderwijs aan te 

bieden: korte opleidingen op maat. Wie geletterd is kan leren voor secretaresse, wie ongelet-

terd is leert handwerk. Vooral met de breimachine valt veel geld te verdienen. Maar naaisters 

zijn er ook. Na de opleiding ontvangen deze vrouwen een microkrediet om zelfstandig van 

start te kunnen gaan. 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

              9 augustus 2015 

          Tiende 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. 

 

  

Vakantie: 

Vakantie ds. Dick Steenks: 

Ds. Dick Steenks heeft vakantie van 1 t/m 23 augustus.  

 

Startweekend 12 en 13 september: 

Noteer vast in uw agenda dat we het nieuwe kerkelijke seizoen starten tijdens het startweek-

end van 12 en 13 september. Een weekend vol leuke activiteiten voor jong en ouder, en een 

kerkdienst à la de tienerdienst. Het thema is ‘Goede buren’.  

 

Beleef het mee! 

Klanken in Vrijheid. 70 jaar bevrijding. 

Sander van Marion (orgel). Oosterkerk, Zeist 

Woudenbergseweg 44, Zeist.  

Zaterdag 22 augustus  Aanvang 19:30uur.   Toegang € 7= 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

 

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.  


