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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. De Vries-Moolhuizen, 

Henschoterhof 17 en naar Dhr. Marringa, Emmahof 8. 

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:  Stichting Ruimzicht: 

Doelstelling van deze Stichting is het ondersteunen en begeleiden van personen 

die zich voorbereiden op het ambt van predikant in de Protestantse Kerk en het 

meewerken aan de goede uitoefening van dit ambt. Studeren-Wonen-Bezinnen  
2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die ge-

maakt moeten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur 

te brengen. 

 

Berichten uit de gemeente:   

-Mevr. Kooistra (Stationsweg west 179) is weet thuis uit het ziekenhuis 

-Dhr. D. van der Wal (Stationsweg west 110) is opgenomen in het Meander 

Medisch Centrum loc. de Lichtenberg Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort 

-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 op-

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

-Mw. M. Boshuis, Schans 44, is weer thuis uit ziekenhuis de Lichtenberg te 

Amersfoort. 
 

Overleden: 

 Op 16 januari 2012 is overleden Johanna Margritha Muijen-Muijs op de leef-

tijd van 94 jaar. Op 21 januari heeft een afscheidsdienst plaats gehad in de 

Voorhof waarna de crematie heeft plaats gevonden. 

 

 

 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant     : mw. ds. F.A.H.A. de Kok 

Ouderling van dienst   : Guus Wateler 

Diaken     : Gerrit Jan Busser 

Organist     : Piet de Vries 

Lector     : Ton Mortier 

Koster               : Ab van den Pol 

Zingen     : Psalm 42:1 en 3 

      : Tussentijds 94:1 

Schriftlezing      : Genesis 2: 4,7 

      : Deuteronomium 6: 4 

      : Psalm 146:1 

Schriftlezing     : Lukas 12: 13-33 

      : Geroepen om te zingen 163: 1,2,3 en 4 

      : Gezang 430: 1 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen),  

         5 en 6 (allen) 

voorbeden worden zingend beantwoord met ‘Neem mij aan’ (liederen uit Iona I, lied 13) 

      : Gezang 21: 1 en 7 

 

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 Jongerendienst 

 

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Diane Kegler 

Diaken     : Suzanne Siegers 

Organist     :  

Koster     : Peter van Huigenbosch 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 29 januari 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 

18.30 uur Geen dienst 
 
 

 

                     

                                                 

             22 Januari 2012 

 

            Derde Zondag van Epifanie 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

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. 

 

Open kennismakingsmiddag en -avond op de Koningin Julianaschool 

Op dinsdagmiddag en dinsdagavond 24 januari 2012 is er een open middag en open avond op 

de Koningin Julianaschool aan de Ekris 25. De middag is van 13.30 tot 15.15 uur en de avond 

van 19.00 tot 20.00 uur. Ouders zijn, samen met hun 

kind, in de gelegenheid om kennis te maken met de 

school. Vooral ouders, waarvan het kind is geboren tus-

sen augustus 2008 en augustus 2009, zijn van harte wel-

kom! Tijdens deze middag is er de mogelijkheid om de 

school ‘in bedrijf’ te zien en vragen te stellen. Op de 

avond is er de mogelijkheid om de school te bekijken en 

vragen te stellen. Meer informatie over de Koningin Julianaschool is te vinden op de website 

www.pcjulianaschool.nl of te verkrijgen via 033-2862950.  

 

Rock Solid: I wanna be like you: 

Jij bent een voorbeeld! Ken je dat, van die kleine kinderen die alles nadoen wat jij doet?  

Aanstaande zaterdag draait het om voorbeelden. Wie is jouw voorbeeld?  

Is jouw voorbeeld perfect? Of lijkt dat alleen zo?  

Je geeft jezelf antwoorden op deze vragen inspellen, gesprekken en activiteiten. 

De uitsmijter heeft ‘voetvissen’. En ja, we hebben yoghurt nodig.... 

Ben je erbij?  Zaterdag 28 januari 19.01 uur in De Voorhof.  

Tot dan.  

 

Allenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 29 - 1 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeen-

te de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos. Even samen zijn 

en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon 

heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws over dhr. Konneh: 
Helaas heeft de rechtbank besloten dat dhr. Konneh zijn procedure niet thuis mag afwachten. 

Dat betekent dat hij tot de uitspraak van de rechter (mbt terechte uitzetting of niet) in de vreem-

delingen bewaring zal blijven. Dit kan enkele weken tot maanden duren. 

Wie hem een hart onder de riem wil steken kan dit doen door een kaartje te sturen naar: 

Detentiecentrum Zeist 

t.a.v. Sidike konneh det.nr 4551834 

afd.nr. 4 G 

Postbus 111 

3769 ZJ  Soesterberg 

 

Agenda: 

Woensdag  22 januari 18.00 uur O.P.A.(oud papier) Nico Bergsteynweg e.o. 

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.  

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

http://www.pcjulianaschool.nl/

