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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. J.G. van den Berg-

Middendorp, Henschoterhof 3. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen 

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

 

 

Collecten:   

1e  collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de 

ouderen middagen. 
2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het werk valt van de diverse 

taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  

te laten functioneren. 

 

 

Berichten uit de gemeente: 

-Illona van Dijk, Nico Bergsteijnweg 44, is opgenomen in het Wilhelmina kin-

derziekenhuis in Lundlaann 6, 3508 AB Utrecht. . Zij herstelt van een zware 

operatie aan haar rug. 

- Mw. L. Roest-Hoekstra ligt in het Diakonessenhuis in Utrecht. Het postadres 

van het ziekenhuis is Postbus 80250, 3508 TG Utrecht. Ze ligt op kamer 102. 

- Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, verblijft in Heesteroord, Horten-

sialaan 2, 3851 PB Ermelo. 

- Mw. L. Kranendonk-Zwaal, Westerwoud 57, is weer thuis uit het ziekenhuis 

en kan thuis verder revalideren. 

 

 

Tienerdienst: 

Volgende week zondag, 8 januari, is er weer tienerdienst in de soos. 

We beginnen 2012 weer als vanouds met het jaarthema en we hopen jullie dan 

ook allemaal te begroeten om 10.00 uur. 

Hartelijke groet, De tienerdienstleiding. 

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Arend Hoogers 

Diaken     : Wil Kromhout 

Organist     : Ton van Dienst  

Lector     : Johan Thiescheffer 

Koster               : Johan Stoffer 

Zingen     : Psalm 8:1,3,4,6 

      : Gezang 147:1,2,3 

1e Schriftlezing    : Numeri 6:22-27 

      : Tussentijds  211 

2e Schriftlezing    : Lukas 2:16-21 

      : Evangelische Liedbundel 173 

      : Psalm 100:1,2,4 

      : Gezang 367:1 

 

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 volgende week: 

 

Zondag 8 januari 

10.00 uur ds Dick Steenks  

Collecte: Deze is bestemd voor  Rikjes kledingactie, ondersteuning voor de  kledinginzame-

ling voor Roemenie.  

 

18.30 uur pastor H. Bloem Leerdienst 

 

Collecte: Deze is eveneens bestemd voor  Rikjes kledingactie, ondersteuning voor de  kledin-

ginzameling voor Roemenie.  

 
  

 

                     Nieuwjaarsdag 

                                                 

             1 Januari 2012 
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De Continental kids: 

Komen naar Woudenberg met hun programma Spoorzoeken !!!  Op zaterdag 14 Januari 

om 16.00 uur geven zij een spetterend optreden in De Voorhof, reserveer deze datum vast in 

de agenda!  Kaarten zijn €3,- per persoon en een gezinskaart voor 4 personen kost € 10,-  

Vandaag 18 December  is er mogelijkheid om kaarten te kopen of te reserveren 

De Kids staan bekend om hun programma’s vol dans, zang en humoristische sketches. Het 

enige dat daarin nieuw is, zijn de liedjes en het thema. Kom ze dus bekijken, kom mee lachen 

en –klappen en open je oren voor wat ze te melden hebben!  

Stel: je wilt meer weten over God. Of over het leven. Of over omgaan met elkaar. Of hoe je 

getroost wilt worden. Of hoe je niet eenzaam hoeft te zijn. Of…. De Kids gaan spoorzoeken 

naar deze antwoorden. Dat de sporen leiden naar de Bijbel, met alle prachtige verhalen, is 

voor de Kids eigenlijk geen verrassing. En als je op het goede spoor bent, hou je dat dan voor 

jezelf? In een daverend nieuw programma maak je deze speurtocht op humoristische en in-

drukwekkende wijze mee! En nee, wat zij zeker weten houden zij zeker niet voor zichzelf. 

Daarom komen ze juist met dit programma!  

Een gloednieuwe show vol zang, dans, muziek en toneel, geschikt voor alle leeftijden. Alle 

teksten zijn speciaal voor de Continental Kids geschreven. 

 

Leerdienst zondag 8 januari 2012.  Thema "Wie wat bewaart......." 
De Werkgroep Duurzaamheid bestaande uit leden van de RK- en leden van de Voorhof, wil-

len het thema duurzaam leven, behoud van onze aarde, rentmeesterschap, meer onder de aan-

dacht van onze parochie/gemeente brengen. De werkgroep Duurzaamheid geeft  op 8 januari 

invulling aan een leerdienst tezamen met  pastor Bloem.  Na de dienst is er gelegenheid om 

door te praten over het thema. U bent van harte welkom. 

Plaats:   De Voorhof  Datum: 8 januari 2012 

Aanvang:  18.30 uur  Voorganger:  Pastor Bloem 

 

Contactmiddag 
Dinsdag 10 januari wordt er weer een contactmiddag gehouden in De Voorhof. Aanvang: 

14.30 uur. Onderwerp: "Reis door Rusland". Dhr. Kroon uit Apeldoorn zal ons hierover 

vertellen. Wilt u worden opgehaald belt u dan naar Mw. v.d. Putten, tel: 2864612 of naar Mw. 

v.d. Pol, tel: 2864563. 

 

Bijbelgespreksgroep Genesis: 

Op donderdagavond 19 januari 2012 om 19.45 uur in De Voorhof start de bijbelgespreks-

groep Genesis.  Graag wil ik met een groep gemeenteleden de eerste hoofdstukken van Gene-

sis gaan lezen. Ik wil niet over Genesis praten als een studieboek, maar ik wil in het boek 

gaan leven, samen met anderen deelnemer worden in de levensverhalen van Genesis, zodat 

het dicht op de huid komt. Centraal staat de vraag: ‘wat gebeurt er met mij als ik het verhaal 

lees en erin mee ga doen?’ Ik hoop met anderen te gaan ontdekken hoe de teksten in onze tijd 

en in ons leven actueel zijn. 

Op donderdag de 19e gaan we samen Genesis 1 t/m 2:4a gaan lezen en bespreken. De andere 

data van deze gespreksgroep zijn 16 februari, 22 maart, 19 april en 24 mei.  

Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven, maar er kunnen er nog meer bij. Graag vóór 

16 januari aanmelden bij ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73).  

 

 

 

Website: 
Heeft u onze website al eens bekeken? De moeite waard! Er staat veel informatie op, onder-

houden door vrijwilligers van De Voorhof. Zo kunt u bijvoorbeeld al jaren de kerkdiensten 

online beluisteren. U hoeft hierdoor niet te zoeken op een externe website, maar u kunt gewoon 

op www.pkndevoorhof.nl terecht. Natuurlijk kunt u hier ook oudere kerkdiensten terugluiste-

ren. Het archief gaat terug tot ongeveer één jaar. 

Ook het kerkdienstenrooster staat online. Zo kunt u de diensten van de komende 6 weken be-

kijken. Wij zijn hierbij wel afhankelijk van de aanlevering van de roosters. Wij hopen dat bin-

nenkort het kerkdienstenrooster voor 2012 volledig online komt. 

Maar er is veel meer te vinden. Wat dacht u van een agenda met alle komende activiteiten, of 

van foto's van sommige van deze activiteiten, of informatie over speciale evenementen zoals de 

komende Israëlreis, of ...? 

Heeft u verder tips, tops, op- of aanmerkingen? Of heeft u foto's gemaakt welke op de website 

geplaatst mogen worden? Wij horen het graag via webredactie@pkndevoorhof.nl! 

 

Oud papier: 

Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze staat 

op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr. 21.  

Uitnodiging: 
Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een 

glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te infor-

meren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.  
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