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ZONDAGSBRIEF 

 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. v d Brink-Roordink, Maarten v Ros-
sumstraat 37 en naar Mw. v Egdom -v Lambalgen, Huis in de Wei, Scherpen-
zeel . 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: St. Tear  , Nacht zonder dak. Tear opereert in een wereld waarin het 
leven van veel mensen bepaald wordt door armoede, (natuur)rampen en de ge-
volgen daarvan. In die wereld wil Tear Jezus Christus dienen door armoede te 
bestrijden en rechtvaardige verhoudingen in de wereld na te streven. Tear ziet de 
lokale kerk als het instrument bij uitstek in de strijd tegen armoede en onrecht. 
Want zij staat midden in de gemeenschap en kent de taal, de cultuur en de no-
den. Bovendien: lokale kerken zijn altijd en bijna overal aanwezig. En vanuit 
hun verbondenheid met Jezus Christus hebben zij een unieke inspiratie van 
waaruit zij liefde, hoop en verandering kunnen brengen. Tear werkt in de hoop-
volle verwachting van het Koninkrijk van God, dat zich uiteindelijk volledig zal 
manifesteren in een nieuwe hemel en nieuwe aarde zonder armoede en onrecht. 

2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 
de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-
dienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Voor  de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mw. T. van den Brink-Roordink, Maarten van Rossumweg 27, verblijft voor 
revalidatie in De Warande, Kamer B1.04, Prof. Lorenzlaan 76 3707 HL in Zeist. 
Als de revalidatie voorspoedig verloopt komt zij hopelijk 16 september weer 
thuis. 
- Dhr. Henk van Lambalgen, Prangelaar 28, 3931 RD, heeft een geslaagde heup-
operatie ondergaan.  
 
Bericht van overlijden: 
- Op 7 september 2015 is in de leeftijd van 58 jaar Paula van de Beek-van 
Raaijen, Koningslaan 9, overleden. De afscheidsdienst en begrafenis hebben 

plaats gevonden op zaterdag 12 september.  
- Op 7 september 2015 is overleden: Jannetje (Jet) Bruijnzeel-van den Essen-
burg op de leeftijd van 94 jaar. Zij woonde in de Lisidunahof in Leusden. De 
afschiedsdienst heeft plaatsgevonden op 11 september in De Voorhof. Aanslui-
tend heeft de begrafenis plaats gevonden op de begraafplaats van Woudenberg. 
  

 
 
10.00 uur     Startzondag 
Predikant           : ds. Dick Steenks en jeugdouderllinge Elly Kramer 
Ouderling van dienst              : Bert Boels 
Diaken               : Meino Huisman 
Koster                : Jan de Lange 
Leiding Kindernevendienst  : Annemiek van der Wansem & Janneke Nederlof  
Zingen      
 

 
Muzikale medewerking: muziekgroep Adorn 
 
Er is een liturgie. Liedteksten worden via de beamer geprojecteerd. 
 
 
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   Slot startdag 
 
Predikant     : ds. Dick Steenks 
Organist     : Berend van Surksum 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 

Zondag 20 september 2015  Vredeszondag 
10.00 uur   ds. Pieter Koekkoek en pastor Nelleke Spiljard  
Collecte:  Kerk in Actie: Vredeswerk  Vrede is een werkwoord 
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 
 
 
 

 

              13 september 2015 

         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. 

 
 
 
Amnesty International: 
Nieuws van de Amnesty Werkgroep Woudenberg: Vrijgelaten gevangenen in Wit Rusland! 
Op 22 augustus werden Mikalai Statkevich, en de oppositiekandidaten Yury Rubtsou, Mikalai 
Dziadok, Ihar Alinevich, Artsiom Prakapenka en Yauhen Vaskovich na een presidentieel 
pardon vrijgelaten. 
Iraanse kunstenares gevangen genomen: De 29-jarige Atena Farghadani is veroordeeld 
vanwege haar kritische kunst. Ze gebruikte haar kunst om kritiek te leveren op de Iraanse 
overheid. Ze kan hiervoor in hoger beroep een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar krijgen. 
Atena Farghadani maakte een spotprent waarin ze parlementsleden afbeeldde met een dieren-
kop. Hiermee protesteerde ze tegen wetgeving die vrijwillige sterilisatie strafbaar maakt en de 
toegang tot anticonceptie beperkt. Ook organiseerde ze een tentoonstelling voor de slachtof-
fers van de opstanden rond de omstreden presidentsverkiezingen van 2009 en plaatste ze kriti-
sche berichten op Facebook. Atena Farghadani werd in augustus 2014 voor het eerst gearres-
teerd. Toen ze op borgtocht vrijkwam, zette ze een filmpje op YouTube waarin ze vertelde 
dat vrouwelijke gevangenisbewakers haar sloegen en haar op een vernederende manier licha-
melijke onderzochten. In januari dit jaar werd ze opnieuw opgepakt. Een maand later ging ze 
in de gevangenis in hongerstaking. Als gevolg hiervan kreeg ze een hartaanval. Toen ze uit 
het ziekenhuis werd ontslagen, werd ze elf weken in eenzame opsluiting geplaatst. 
Amnesty beschouwt Farghadani als gewetensgevangene. Teken de petitielijst in de hal! 
Voor meer informatie en acties, zie de website: www.amnesty.nl 
 
Vredesdienst 
Volgende week is de morgendienst de jaarlijkse oecumenische vredesdienst. De dienst vindt 
plaats in De Voorhof om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds Pieter Koekkoek en pastor Nelleke 
Spiljard. Namens de Irakese gemeenschap in Woudenberg zal ook dhr Lene Nissan het woord 
voeren. 
 
Masjiach: 
Zondag 20 september organiseert  Masjiach,  als 'toetje' op de startdag een open avond. 
Iedereen die benieuwd is naar onze repetitie is welkom. Natuurlijk verwelkomen wij ook 
graag potentiele leden!  Ben jij tussen de 15 en .. jaar en houd je van zingen,  kom dan ge-
woon langs! 
Wij starten om 19.45 uur in Kerkgebouw de Doorslag, Molenweg 1  in Scherpenzeel. 
Annelies Jansen. 
 
Rommelmarkt: 
7 november 2015 hebben wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt .wie heeft er nog sieraden 
over voor onze sieraden kraam .zo dat ze weer een 2e leven kunnen krijgen. U kunt deze inle-
veren bij Loes Moesbergen Vermeerlaan 30 Woudenberg of telefoon nummer 2865428. 

 
 
 
 
Rommelmarkt: 
WIE    0  WIE KOMT ONS HELPEN. 
De eerste vergadering van de commissie en de blokhoofden van de Rommelmarkt is achter de 
rug. De Rommelmarkt is op Zaterdag 7 november 2015 .  Het is de 20ste keer dat deze rommel-
markt gehouden wordt in de huidige vorm. Alle disciplines waren vertegenwoordigd met uit-
zondering van de groep Kinderkleding/Poppen  - Poppenkleding – Knuffels en Curiosa op 
handwerkgebied.   
Tineke Druyff heeft meer dan 15 jaar over deze groep de coördinatie gehad. Zij was dus het 
blokhoofd van dit onderdeel. Daarnaast zijn er een vijftal dames die die dag aanwezig zijn voor 
de verkoop. Tineke heeft vorig jaar te kennen gegeven dat zij er mee stopt. Zij is werkzaam in 
hun onderneming en kan deze klus er niet meer bij hebben. Wij zijn dus op zoek naar een nieu-
we coördinator/blokhoofd. Wat is de taak van het blokhoofd.   In over leg met de dames 
die bij de verkoop helpen de artikelen die in het afgelopen jaar ontvangen en gemaakt zijn te 
groeperen en de stand in gereed brengen de dag voor de rommelmarkt. Daarnaast is zij ook aan-
wezig tijdens de rommelmarkt en op de 2 vergaderingen die voordien gehouden.  Ook eigen 
ideeën over artikelen die onder deze groep vallen kunnen ingebracht worden. 
Een leuke job voor 1 of misschien 2 enthousiaste dames, die elkaar kennen en die hun energie 
willen aanwenden om ook dit jaar de rommelmarkt tot een groot succes te maken. De jaarlijkse 
opbrengst van de verkoop van deze artikelen ligt rond de € 800.--. Indien er geen blokhoofd 
gevonden wordt zal dit onderdeel moeten vervallen. WIE VOELEN ZICH GEROEPEN OM 
DEZE TAAK TE VERVULLEN ????? Inlichtingen en aanmeldingen bij:   
Jan van Bentum, Nico Bergsteynweg 143, tel. 286 2810.   emailadres: bentum143@siegertjes.nl 
De werkgroep van de Rommelmarkt. 
 
 
Jubileumconcerten Jubilate Deo uit Woudenberg: 
Het grootkoor van Jubilate Deo uit Woudenberg bestaat in 
september 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum en 
speciaal voor dit koor is het oratorium ‘Jozef’ geschreven 
en op CD opgenomen. Het eeuwenoude verhaal van Jozef, 
wat onder meer terug te vinden is in de Bijbel, wordt op een vernieuwende en zeer toegankelij-
ke wijze verteld en bezongen. Naast de wijze geschiedenislessen die in het oratorium zijn mee-
genomen, vinden we ook veel hedendaagse praktijken terug. Jaloezie, huiselijk geweld, verlei-
ding tot overspel, gevangenschap en honger was toen en is nu aan de orde van de dag. Iedere 
luisteraar zal zich dan ook herkennen in de aansprekende teksten en toegankelijke muziek. Het 
oratorium zal met een groot orkest en diverse musici worden uitgevoerd op zaterdag 3 oktober 
in de Sint Joriskerk te Amersfoort, en op zaterdag 24 oktober in de Cunerakerk te Rhenen. Aan-
vang 19.30 uur. Alles onder leiding van Marco den Toom. Kaarten zijn € 20,00 per persoon, 
kinderen tot 12 jaar gratis. Te bestellen via de koorleden ofwww.koorjubilatedeowoudenberg.nl 
Ook te koop bij Boekhandel Droogendijk in Woudenberg,  De Rank in Veenendaal, VVV Rhe-
nen en Boekhandel Groenveld in Zeist. Voor meer informatie zie de website of bel 033-
2861787. 
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