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Dienst van deze morgen:  
Mevr. E. van Westen   

 
Startzondag 18 september 2016  

‘Deel je leven met … ’  

Op 18 september 2016 is het weer startzondag, de 
zondag dat het kerkelijk seizoen weer begint.  

Het thema dat het komende jaar centraal zal staan is: 
Deel je leven met … In de dienst zal het jaarthema 

nog wat meer worden toegelicht.  

De verbeelding van het jaarthema zal dit jaar een 
wisselende collectie zijn, die met magneten binnen een 

lijst vast gezet kan worden. De bedoeling is dat er elke 
maand een nieuwe collage te zien zal zijn, in het kader 

van ‘Deel je leven met … ‘ Een soort wissellijst dus.  
Daarbij hebben we uw hulp nodig! Dus heeft u iets 

leuks, leerzaams of bemoedigends om te delen, dan 

kunt u – eventueel gezamenlijk – een ‘aflevering’ van 
de wisselende verbeelding voor uw rekening nemen. 

We denken daarbij aan bijvoorbeeld een foto, slogan, 
gedicht, tekening, of wat u nog meer wilt delen, voel u 

vrij! Begint het bij u al te borrelen en heeft u al een 

idee gekregen, dan kunt u dit melden bij één van de 
commissieleden van V&T, dan kunnen we er gelijk 

mee aan de slag! Na de dienst van startzondag zijn er 
drie activiteiten waar u uit kunt kiezen. En als u wilt, 

mag u ze natuurlijk ook alle drie doen.  

Er is een muzikale activiteit, waarbij u een lied leert 
dat mooi aansluit bij het thema ‘delen’.  

Met degenen die wat meer diepgang willen zullen we 
samen naar een oud(er) bijbelgedeelte kijken en 

proberen dit in onze eigen bewoordingen te 
herschrijven. Een mooie gelegenheid om met elkaar in 

gesprek te gaan en inzichten te delen. Tenslotte zal er 

voor de actieve mensen onder ons een spel worden 
georganiseerd. We willen de ochtend afsluiten met een 

gezamenlijke lunch. Zoals inmiddels min of meer 
traditie is geworden willen we u vragen zelf iets 

lekkers mee te nemen voor op de eettafel, zodat er 

weer een gevarieerd buffet ontstaat, dat door ons 
allen samen is verzorgd. Als u/jij daarbij uitgaat van 

het aantal personen waar u mee komt, dan zal er 
zeker genoeg zijn voor iedereen. En de recepten van al 

dat lekkers mogen natuurlijk gedeeld worden!  
We hopen u/jou allen tijdens de startzondag te zien, 

tot dan! Commissie V&T  

 
Samenwijzer 

De kopij voor de Samenwijzer 32.1 over de periode 11 
september t/m 30 oktober 2016dient uiterlijk zondag 4 

september a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

…. de hr.en mevr.Tieleman voor hun 50 jarig huwelijk. 

Collecte afkondiging Help de nieuwe kerk in Zeist  
In een achterstandswijk in Zeist bestaat de pioniers 

plek genaamd “Buurtvrij” nu twee jaar. Deze pioniers 
plek, een initiatief van de Oosterkerk, werkt in de wijk 

samen met het inloophuis. Ook werkt Buurtvrij samen 

met de voedselbank en het repaircafé. De 
problematiek van de wijkbewoners is verschillend. Dit 

kan zijn werkloosheid, dakloosheid, eenzaamheid, 
depressiviteit en verslaving of schulden. Een van de 

doelen van Buurtvrij is om deze kwetsbare mensen bij 

te staan door praktisch hulp te verlenen. Gedachte 
achter Buurtvrij is dat de kerk er wil zijn voor mensen 

in de eigen wijk. Pionier Walter  Willigenburg staat als 
pastor naast mensen. Mensen die bij Buurtvrij komen, 

voelen dat de vrijwilligers integer zijn en stellen veel 
vertrouwen in hen. Deze vorm van buurtzorg is geen 

overbodige luxe in de wijk. In het afgelopen jaar zijn 

er achthonderd vragen om hulp gesteld. Een toename 
doordat het inloophuis beter wordt gevonden én 

omdat er meer vrijwilligers zijn om de mensen bij te 
staan. Pionier Willigenburg noemt zich het liefst 

buurtpastor. Want dat is wat hij wil zijn. Pastor van de 

samenleving, mensen bijstaan met raad en daad, het 
geloof handen en voeten geven. De Protestantse Kerk 

stimuleert het ontstaan van pioniersplekken zoals 
Buurtvrij in Zeist. Met uw bijdrage aan de eerste 

collecte van vandaag helpt u deze en andere 

pioniersplekken om op een vernieuwende manier 
zichtbaar te zijn in de samenleving. Van harte 

aanbevolen! 
 

SENIORENMIDDAG  
Na de zomerstop wordt de eerste seniorenmiddag 

gehouden op donderdag 8 september in 't Voorhof. 

Aanvang: 14.00 uur. Deze middag hebben wij de heer 
Peter Hakkesteegt van Natuurmonumenten bij ons 

uitgenodigd om een presentatie te houden over de 
'Natuur in de buurt'. Ze hebben een heel nieuwe 

presentatie opgezet en ongetwijfeld zullen er beelden 

bij zijn waar we in het gewone leven ondoordacht aan 
voorbijlopen maar die nu op een bijzondere manier in 

beeld gebracht zullen worden. Onze chauffeurs staan 
vanaf 13.15 uur bij De Dertienhuizen voor u klaar om 

u naar 't Voorhof te brengen. Voor ander vervoer kunt 
u tot 6 september bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 

510480. De koffie staat klaar en ook deze middag bent 

u weer hartelijk welkom. Tot ziens, De gastvrouwen.  
 

Koster 

03-09 t/m 09-09 dhr. J. Klerk  
10-09 t/m 16-09 dhr. A. de Paauw  
 

Kerkdienst zondag 11 september   

10.00 uur Ds. A. Noordam 


