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ZONDAGSBRIEF 

 
 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Bijl, Emmahof 7  en naar Mw. Vinke-
Donker, de Steen 1d . Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil weg-
brengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:   
1e Collecte: Hulp aan vluchtelingen: Meer  mensen dan ooit zijn op de 
vlucht. Dagelijks horen we verhalen 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 ongedocu-
menteerde en uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. 
2e Collecte:  Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook de bijkomende kosten 
vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zon-
dagsbrief etc. 
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, is weer thuis uit 
De Warande.  
- Dhr. A. Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, heeft een scooterongeluk gehad 
en daarbij ernstige verwondingen aan zijn been opgelopen. Hij verblijft in het 

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht. 
- Mevr van Asselt-Dame (Omloop 20) is opgenomen in het Meander  Medisch 

Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Mevr W. de Greef-van Barnevelt (Kersentuin 5) is opgenomen in het Meander 
Meander  Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

- Dhr D. Stuivenberg (van Hoogendorplaan 21) is thuis gekomen uit het zieken-
huis. 

Overleden: 
op 24 september 2015 is overleden: Wil van Egdom-van Lambalgen (Kon. Em-
mastraat 15) op de leeftijd van 85 jaar. Op dinsdag 29 september is er gelegen-
heid de familie te condoleren van 19.30-20.30 in De Voorhof. Op 30 september 
zal een dienst zijn in De Voorhof aanvang 11.00 uur. Aansluitend zal de begra-
fenis plaats vinden op de begraafplaats van Woudenberg. 
  

10.00 uur      
Predikant           : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst              : Gerrit Jan Busser 
Diaken               : Meino Huisman 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Piet Blonk 
Koster                : Johan Stoffer 
Leiding Kindernevendienst  : Mirjan Schep en Sylvia van der Peut 
Zingen     : Psalm 78:1,2 
      : Lied 367b 
      : Lied  220* 
1e Schriftlezing    : 2 Koningen 2:1-18 
      : Lied 906:2,6 
2e Schriftlezing    : Marcus 9:38-50 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Lied:  848*  
      : Lied 984:1,3,4,6 
 
Liederen met een * worden voor de dienst geoefend  
 
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    Hof van Hedendienst mmw van Band4Tune 
Ouderling van dienst              : Elly Kramer 
Diaken               : Jan Kromhout1 
Koster                : Anton Veldhuizen  
Collecte : JOP Voorhof          
De collecte is voor ons eigen jeugd-en jongerenwerk. 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 

Zondag 4 oktober 2015 Israelzondag. 
10.00 uur   ds. Dick Steenks 
Collecte:  Voor  het werk van Kerk en Israël van de Protestantse Kerk. Ker k en Israël 
steunt o.a. OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelij-
ke en joodse kerkgenootschappen en instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te 
leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. Naast de steun aan OJEC, organi-
seert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël 
de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim.. 
    
18.30 uur  Geen Dienst.  
 

                       
   

 

              27 september 2015 

  Zeventiende zondag na  Trinitatis 
          



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol.     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

VOEDSELBANK: 
Voor de maand  september verzoekt de voedselbank om verzorgingsartikelen zoals shampoo, 
badschuim, deodorant, tandpasta en tandenborsels, enz. 
  
Alleengaanden / Alleenstaanden: 
Na de kerkdienst is er in de soosruimte weer een bijeenkomst voor alleengaanden /
alleenstaanden. Hartelijk welkom ! 
 Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Hof van Heden dienst: 
De Hof van Heden dienst wordt verzorgd door de bij ons inmiddels wel bekende Band 4Tune. 
De dienst is geschreven rondom het lied 'Temporary home' van Carrie Underwood. De rode 
draad van "Temporary home" loopt door een aantal verhalen, waarin mensen troost halen uit 
het feit dat niet alles voorbij is na dit tijdelijke leven. Vol verlangen kijken ze vooruit.  
We hopen veel jongeren en oudere gemeenteleden te mogen begroeten. 
 
Zangdienst 11 oktober 2015 
Op zondagavond 11 oktober om 19.00 uur zal er weer een zangdienst worden gehouden door 
en voor gemeenteleden en belangstellenden, die graag zingen. 
U herinnert zich ongetwijfeld de mooie avond van 14 juni rondom Psalm 42. 
Dit keer is het thema “Verwondering” rondom Psalm 8. Na afloop is er gelegenheid om na te 
praten bij een kopje koffie of thee. Let op!  I.v.m. de schoolkerkdienst, die ’s middags wordt 
gehouden, is de aanvangstijd van de avonddienst 19.00 uur en niet zoals gewoonlijk om 18.30 
uur. 

JOP Basics: 
JOP Basics (basiscatechese) voor de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool gaat weer 
starten. Vanaf dinsdagmiddag 6 oktober a.s. elke 1e dinsdag van de maand om 15.45 uur en 
vanaf 18 oktober elke 3e zondag van de maand tijdens de kerkdienst (aanvang 10.00 uur). Op 
dinsdag onder leiding van ds. Dick en Corinne Steenks en op zondag onder leiding van de 
kindernevendienstleiding. Voor een overzicht van alle data, zie onze website. 
 
Personenboek: 
Na de dienst kunt u het personenboek afhalen of bestellen in de hal bij Jannette Maijen of 
Gerda van den Brink 
 
Vrijwilligers gezocht: 
Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die het tuinonderhoud rond De Voor-
hof willen uitvoeren. Heeft u interesse,  neem dan contact op met Rob van den Brink,  Mobiel 
0622011558 of E-mail: hydrauliek@planet.nl 
 
Heeft de participatiesamenleving de toekomst? 
Lezing in het kader van Kruispunten en dilemma’s 
Georganiseerd door de kerngroep V#T van de Protestantse Gemeente te Doorn 
Datum: maandag 12 oktober 2015 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Maartenskerk, Kerkplein 1 Doorn 
Entree: € 8,00 
Meer informatie: www.protestantsegemeentedoorn.nl 

Samen-op-Zondagbijeenkomst : 
Hierbij nodigen wij u uit bij de opening van de eerste Samen-op-Zondag bijeenkomst op zon-
dag 11 oktober a.s. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden iedere tweede zondag van de 
maand in het Cultuurhuis van 14.30 tot 17.00 uur. De Coalitie Erbij Woudenberg (voorheen de 
Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid) kreeg uit diverse hoeken van de samenleving signalen dat 
het voor veel mensen moeilijk is om op zondag alleen te zijn. De winkels zijn dicht, er is niet 
veel te beleven om afleiding te vinden.  De Coalitie Erbij Woudenberg heeft een werkgroep 
ingesteld om hiermee aan de slag te gaan. Diverse omliggende gemeenten zijn bezocht om te 
zien wat daar bij soortgelijke projecten gebeurt. Hieruit vloeit bovengenoemde activiteit voort, 
wij hopen dat onze bezoekers een prettige invulling zullen vinden door deze bijeenkomsten te 
bezoeken maar ook willen wij stimuleren dat onze bezoekers nieuwe activiteiten met elkaar 
zullen ondernemen. 
Met vriendelijke groet namens Coalitie Erbij Woudenberg, 
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