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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Fam. Bijkerk-Bouwmeester, 

Stationsweg W. 96. en Dhr. en Mw. Lonkhuysen, Dorpstraat 32E.  

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 gemaakt 

ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen welke ge-

maakt moeten worden voor aankoop en onderhoud van geluids- en beeld appa-

ratuur die regelmatig in de kerk gebruikt wordt  
 

Berichten uit de gemeente: 
Mw. L. Roest-Hoekstra ligt in het Diakonnessehuis in Utrecht. Het postadres van het 

ziekenhuis is Postbus 80250 3508 TG Utrecht.  

Dhr. J. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is vanwege psychische problemen opgenomen in 

Zon en Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort.  

Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, is tijdelijk weer thuis uit Heesteroord. 

Mevr Kooistra, Stationsweg west 179, verblijft in het ziekenhuis de Lichtenberg in 

Amersfoort 

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Dick Steenks en prof. Dr. M. Sarot 

Ouderling van dienst   : Jaap Roetman 

Diaken     : Jani Boer 

Organist     : Sander Booij 

Lector     : Piet Blonk 

Koster               : Ad Kleinveld 

 

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 volgende week: 

 

Zondag 22 januari 

10.00 uur mw. ds. F.A.H.A. de Kok  

Collecte: Stichting Ruimzicht: 

Doelstelling van deze Stichting is het ondersteunen en begeleiden van personen die zich voor-

bereiden op het ambt van predikant in de Protestantse Kerk en het meewerken aan de goede 

uitoefening van dit ambt. Studeren-Wonen-Bezinnen  
 

18.30 uur ds. Dick Steenks Jongerendienst 
 
 

 

            2e zondag van Epifanie            2e zondag van Epifanie            2e zondag van Epifanie            2e zondag van Epifanie    
                                                                                                                                                                                                    

             15 Januari 2012 

 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink.Griftpark 14     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 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).  

 

Jongerendienst 22 januari met als thema: Liefde en social media: 

Iemand schreef: ik heb 154 facebook vrienden, 84 Hyves-vrienden en 131 twitter volgers, 130 

LinkedIn connecties en nog wat schoolbank-vrienden. 

Niet gek hè ? Dat gaat een drukke verjaardag worden. Bijna 500 vrienden die langskomen. Of 

zijn het geen echte vrienden? Staan mijn activiteiten op Social Media in verband met de echte 

vriendschappen die ik heb? Hoe kun je er nou voor zorgen dat Social Media (online ) je echte 

vriendschappen ( offline ) verbetert? Leuke vragen voor een jongerendienst. 

Heb je interesse? Volg ons dan niet alleen op Facebook PKN de voorhof, maar kom ook langs 

op 22 januari om 18.30 uur in de Voorhof. 

In deze dienst zal Ds. Dick Steenks voorgaan. 

 

Gevonden voorwerpen: 

Wie mist er een jas, handschoenen , een sjaal , sieraden of andere zaken, die mogelijk zijn 

verloren of vergeten de Voorhof? Ik wil het graag teruggeven aan de eigenaars, maar is het 

voor 1 februari 2012 niet opgehaald dan gaat het naar een goed doel. U kunt mij bereiken via 

06 12782875 of spreek mij aan in de Voorhof. 

Gera de Lange. 

 

Website: 
Heeft u onze website al eens bekeken? De moeite waard! Er staat veel informatie op, onderhouden 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 terugluisteren. Het archief gaat terug tot onge-

veer één jaar. 

Ook het kerkdienstenrooster staat online. Zo kunt u de diensten van de komende 6 weken bekijken, 

maar ook kunnen ambtsdragers bekijken wanneer zij 'dienst' hebben. Heeft u wijzigingen? Wij horen dat 

graag! 

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 Israël-

reis, of ...? 

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

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

Met vriendelijke groet, Reinier Vunderink en André Nederlof. webmaster PKNDeVoorhof.nl 

 

 

Mededeling: 

Ouderling B.Strengers heeft momenteel stemproblemen. Daarom neemt de heer J.Roetman 

tijdelijk haar werkzaamheden over. 

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.  

 
Uitnodiging Stapeldiner, zaterdagavond 11februari 2012:  

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met het stapeldiner. De deelnemers zijn enthousiast, het 

samenzijn, het met elkaar eten op steeds wisselende plekken en het samen in gesprek zijn, wordt als ple-

zierig en bijzonder ervaren. Het stapeldiner wordt ‘gemaakt’ door 2 groepen deelnemers. De ene helft is 

gastheer/gastvrouw, de andere helft is gast. De gerechten worden op verschillende plaatsen gebruikt. De 

gasten verplaatsen zich, de gastheer/vrouw blijven op hun locatie. Het gerecht hoeft geen hoogstandje te 

zijn, het gaat om op een bijzondere wijze bij elkaar te zijn. U kunt zich opgeven aan het eind van de 

dienst via inschrijfformulieren of via de organisatoren, Annelies Buurmans buurmans@corderius.org  of 

Gerry Thiescheffer tel. 2866720, johan_gerry@planet.nl  

Belangrijke data: Zondag 5 februari is  de voorbereidingsbijeenkomst  van ± 11.30 uur tot 12.30 uur in 

de Voorhof. Zaterdagavond 11 februari het  stapeldiner. 

Fam. Konneh: 

 
Tijdens de dienst van vorige week is er extra aandacht besteedt aan dhr Konneh. We hebben namens de 

Amnesty werkgroep en namens de kerk een brief geschreven aan het college van B&W met de vraag om 

extra aandacht te besteden aan de situatie van dhr Konneh en zijn familie. Onze gemeente heeft deze brief 

massaal ondertekend. We hebben samen 120 handtekeningen gezet en in de Katholieke kerk nog eens 75. 

Geweldig!!! 

Daarnaast hebben de kinderen op de kindernevendienst kaarten gemaakt. De helft hiervan is naar mijn-

heer Konneh gestuurd in de gevangenis ter morele ondersteuning en de helft naar het gezin in Wouden-

berg. Mevr. Konneh en de kinderen hebben hier heel leuk op gereageerd en ze hebben mij gevraagd u 

allen hartelijk te bedanken voor deze kaarten en de actie naar het gemeentehuis. Maar..... we zijn er nog 

niet met een handtekeningen actie. Er zal in de praktijk ook hulp nodig zijn. 

Helaas hebben zich verder geen mensen gemeld (buiten de mensen die zich vorige week bij ds. Koekkoek 

hebben aangemeld) die het gezin wel wat zouden willen helpen. Hulp in de zin van: soms als vertaler 

Ned-Frans optreden; mevr. een keer naar de gevangenis in Zeist rijden; haar een keer begeleiden naar de 

advocaat; wat extra aandacht besteden aan de kinderen of een keer oppassen in geval van belangrijke 

afspraken; het jongetje Amadou soms naar school brengen.  

Zijn er nu klusjes bij waarvan u zegt dat wil ik wel een keer doen, mail mij dan uw naam en telefoonnum-

mer en de activiteit die u eventueel zou kunnen ondernemen naar mailadres:  Rosannetw@telfort.nl 

Afgelopen maandag heeft de rechtszitting plaats gevonden. Helaas is hier nog geen uitspraak op geweest. 

Zodra de rechter uitspraak doet zullen we dit in de nieuwsbrief kenbaar maken en op 

www.pkndevoorhof.nl.  

 

 

 


