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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. v d Wiel, v Hogendorplaan 24 en naar  

Dhr. Vredeveld, P C Hooftlaan 12. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-

men wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:   

1e 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 we-

reldwijde vrede. 

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

missie Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – parochie 

organiseert. 

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 37, verblijft voor 

revalidatie in De Warande, Kamer B1.04, Prof. Lorenzlaan 76 3707 HL in Zeist.  

Mw. J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

Mevr van Asselt-Dame, De Omloop 20, is opgenomen in het Meander zieken-

huis in Amersfoort 

 

Geboorte 

Op 10 september 2015 is Julian Frank geboren, zoontje van Harold en Marisca 

Wind, Larikslaan 14, 3931 ZA, Woudenberg. 

 

Studie ds. Steenks 

In het kader van de permanente educatie gaat ds. Steenks een cursus volgen bij 

de PThU Amsterdam: ‘geloof in de publieke ruimte’. Aan deze cursus moet 56 

uur worden besteedt. Onderverdeeld in twee cursusdagen (13 oktober en 10 no-

vember, totaal 16 uur), literatuurstudie (36 uur) en het schrijven van een paper (8 

uur). Dit betekent dat er een aantal dagen uitgetrokken moet worden om de lite-

ratuur te lezen en het paper te schrijven.  

Daarom houdt ds. Steenks een kort studieverlof op 23, 24 en 25 september. Voor 

pastorale crisissituaties is hij gewoon beschikbaar. Latere studiedagen ivm deze 

cursus worden nog nader ingevuld.  

 

10.00 uur     Vredeszondag 
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek en pastor Nelleke Spiljard 

Ouderling van dienst              : Alice Bossema 

Diaken               : Gerda van den Brink 

Organist     : Berend van Surksum 

Lector     : Guus Wateler 

Koster                : Ad Kleinveld 

Leiding Kindernevendienst  : Sylvia van de Peut en Jolanda Radstaake 

Zingen      

              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! 

18.30 uur   Geen Dienst 

 

 

Kerkdiensten komende week: 

Zondag 27 september 2015  

10.00 uur   ds. Pieter Koekkoek 

Collecte:     Kerk in Actie: Hulp aan vluchtelingen. 

             

18.30 uur  ds. Dick Steenks Hof van Hedendienst 

Collecte voor JOP , “Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.” Dat is een ver-

langen van veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. JOP, Jeugdorga-

nisatie van de Protestantse Kerk deelt dit verlangen. En juist daarom helpt JOP bij de geloofs-

opvoeding. Want geloofsopvoeding is niet alleen op zondag in de kerk, maar is van alledag. 

JOP ontwikkelt verschillende manieren om hiermee als gezin aan de slag te zijn.  

De collecte is voor ons eigen jeugd-en jongerenwerk, dus JOP voorhof. 

 

 

Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke paro-

chies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De bisschoppen vragen 

u om met paus Franciscus uw hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons 

land komen. U kunt onder meer uw betrokkenheid uitdrukken door te geven 

aan de collecte  in de hal  (Melkbus!).De opbrengst is bedoeld voor hulp aan vluch-

telingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen u daaraan 

royaal bij te dragen. Het geld gaat naar katholieke organisaties die zich in Nederland 

en in verschillende landen van herkomst inzetten voor de vluchtelingen. 

                             ————————-  

Hierbij nodigen wij u uit bij de opening van de eerste Samen-op-Zondagbijeenkomst 

op zondag 11 oktober a.s. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden iedere tweede 

zondag van de maand in het Cultuurhuis van 14.30 tot 17.00 uur. 

 

 

 

              20 september 2015 

  Zestiende zondag na  Trinitatis 
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Vrede verbindt: 

De Vredesweek van 2015 roept op tot ontmoeting en verbinding. Een zeer actueel thema nu 

zoveel mensen hun land, hun familie en vrienden verlaten en een veilig heenkomen zoeken in 

andere landen. Dagelijks zien we de beelden van vluchtelingen, op tv  en in de krant. We zien 

ook beelden van oorlog, van aanslagen en van enorme verwoestingen. In de Vredeskrant leest 

u over het werk van Vredesorganisatie PAX. U leest ook over "bruggenbouwers", mensen die 

zich inzetten voor vluchtelingen. De krant ligt voor u klaar op de witte kast in de hal! 

Collecte 27 september: 

Hulp aan vluchtelingen: Meer mensen dan ooit zijn op de vlucht. Dagelijks horen we verha-

len in de media over grote stromen wanhopige mensen op de vlucht, die Europa proberen te 

bereiken. De stroom berichten is overweldigend en kan moedeloos maken. Steun is meer dan 

nodig. Dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie vluchtelingen in conflictgebieden zoals Syrië, 

maar ook aan de grenzen van Europa, voorzien van onderdak en voedsel. Uw gift stelt ons 

tevens in staat om te lobbyen voor een menswaardige opvang van ongedocumenteerden en 

uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. 

VOEDSELBANK: 

Voor de maand  september verzoekt de voedselbank om verzorgingsartikelen zoals shampoo, 

badschuim, deodorant, tandpasta en tandenborsels, enz. 

 Alleengaanden / Alleenstaanden: 

Op zondag 27 september, hopen we weer bij elkaar te komen na de dienst. Het is de bedoe-

ling dat de deelnemers iets voor de lunch meenemen. 

Hartelijk welkom!  

Miep Schellingerhout-ten Heuvel 

Masjiach: 

Vandaag, 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. 

Personenboek  
Na afloop van de dienst kan men een personenboek  ophalen/bestellen bij Gerda van den 

Brink. Het boek kost  € 3,00. 

Wilt u het boek later bestellen kan dat via de mail,   

 Jannette -  gemeentegids@pkndevoorhof.nl   Gerda  06 13794955 

Hof van Heden dienst 27 september. 
Volgende week zondag 27 september vindt om 18.30 uur de eerste Hof van Heden dienst 

plaats van het nieuwe kerkelijk jaar.  Dit keer hebben we een bijzondere themadienst, die 

geheel verzorgd wordt door de bij ons inmiddels wel bekende Band 4Tune.  

De dienst heet "Temporary home". De rode draad loopt door drie verhalen van men-

sen  (jongen, moeder, grootvader) die troost halen uit het feit dat niet alles voorbij is na dit 

tijdelijke leven. Vol verlangen kijken zij vooruit. Alles is geschreven rondom het lied 

"Temporary home" van Carrie Underwood: "Dit is mijn tijdelijk huis, het is niet waar ik uit-

eindelijk thuis hoor. Ik ben op doorreis langs ramen en kamers.  

 

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 opge-

nomen. Iedere luisteraar zal zich herkennen in de aansprekende teksten en toegankelijke mu-

ziek. 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 Rhe-

nen. Aanvang 19.30 uur. Kaarten zijn € 20,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. Te bestel-

len via de koorleden ofwww.koorjubilatedeowoudenberg.nl Ook te koop bij Boekhandel 

Droogendijk in Woudenberg,  De Rank in Veenendaal, VVV Rhenen en Boekhandel Groenveld 

in Zeist. Voor meer informatie zie de website of bel 033-2861787. 

 

VLUCHTELINGENOPVANG 

Op het bijzondere onderdeel uit de overdenking van Dick 

Steenks in de dienst van afgelopen zondag is zeer positief 

gereageerd. De oproep wie er onderdak kan bieden aan een 

jonge vrouw uit Eritrea die tussen 2 asielaanvragen opge-

vangen moet worden, heeft 3 adressen opgeleverd waar zij welkom is. Inmiddels heeft zij bij 

een adres onderdak gevonden. De vraag was door de burgemeester bij De Voorhof neergelegd. 

Daarnaast zijn er heel veel gemeenteleden met een aanbod voor hand- en spandiensten, financi-

ële bijdrage of begeleiding gekomen. Dank daarvoor en mogelijk maken we nog gebruik van 

uw aanbod. Wat nodig is wordt nu nog geïnventariseerd. 

 

Vluchtelingenwerk Nederland vraagt vrijwilligers die in Woudenberg als maatschappelijk 

begeleider minimaal 1 uur per week beschikbaar willen zijn. Doel van deze functie is vluchte-

lingen te leren zich in de Nederlandse maatschappij te redden. Taken zijn dan onder andere 

vluchtelingen opvangen, wegwijs maken, begeleiden (naar instanties), formulieren invullen of 

gewoon een luisterend oor. Meer informatie vind u op de site www.vluchtelingenwerk.nl.  Con-

tactpersoon voor midden Nederland is Dennis Remmel. 

 

Ook het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) kan met de grote instroom extra vrijwil-

ligers gebruiken. In de regio worden momenteel extra vluchtelingen opgevangen in Leersum en 

Utrecht (Jaarbeurs). Daarnaast zijn er nog reguliere asielzoekerscentra in Zeist en Amersfoort. 

De telefoon staat roodgloeiend bij het COA. U wordt daarom gevraagd gebruik te maken van 

het contactformulier op www.coa.nl of per mail bij de locatie. Mailadressen staan op de site bij 

de locaties. 

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die met hulp van vrijwilligers vluchtelingen 

helpt in de Nederlandse samenleving. Ook zij hebben op dit moment vrijwilligers nodig. Info: 

www.gave.nl. 

Heeft u vragen of wilt u hulp aanbieden, dan kunt u zich bij ZWO melden. 

Johan  Jansen, voorzitter ZWO, zwo@pkndevoorhof.nl 

(Redactie:Bovenstaande 2 artikelen enigszins ingekort) 
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