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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische Bloemschikking : 

Liturgische kleur: Paars  Lezing: Maleachi 3:1-4      Lucas 3:1-6 

De letter bét is iets schuin naar boven gekeerd als symbool van: richt je op 

God, op het Licht en laat dit Licht schijnen in je spirituele- en aardse huis. Op 

het paarse doek een rode lap, als een weg. Twee omgekeerde Amaryllissen als 

teken van inkeer. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. J. Hendrikse– de Lange, 

de Nieuwe Poort 42 en vanavond naar Dhr. A. de Greef, Kersentuin 70. 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 van de 

kerstattenties voor ouderen en de kerstpakketten voor de jongeren die in deten-

tie verblijven in de Lindehorst te Zeist. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten 

vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zon-

dagsbrief etc. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr Kramer-van den Brink (Kersentuin 14) is voor een hernia-operatie op-

genomen Meander Medisch Centrum  loc. St. Elisabeth,  

 Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort. 

- Mevr Hildebrand-Sohier (Schans 25) ligt nog in het Meander Medisch Cen-

trum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160 3818 ES in Amersfoort. 

- Mevr Verburg-Verduijn (Dorpsstraat 28D) verblijft voor revalidatie in het 

verpleeghuis “De Amandelhof” Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AS Zeist. 

- Dhr J. Veldhuizen (Hoogendorplaan 30) is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

Overleden:  

Op 1 december 2012 is overleden: Teunis Geijtenbeek (Vermeulenhof 112) op 

de leeftijd van 82 jaar. Een dankdienst voor zijn leven en de crematie hebben 

op 7 december plaats gevonden. 

 

 

 

 

10.00 uur         
Predikant      : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst  : Leny de Koeyer 

Diaken    : Tineke van langeveld 

Organist    : Piet de Vries 

Lector    : Willy Geuze 

Koster    : Johan Stoffer 

Zingen    : Zingenderwijs 144 : 1, 3 en 4 

     : Psalm 80 : 1 

     : Gezang 437 : 1 / 2 en 3 

     : Projectlied 2e advent 

Schriftlezing    : Maleachi 3 : 1 t/m 4 

     : Evangelische Liedb. 99 : 1 en 2 (melodie: gezang 125) 

Schriftlezing    : Lucas 3 : 1 t/m 6 

     : Gezang 126 : 1 en 2 

     : Tussentijds 79 : 1, 2 en 5 

     : Gezang 127 : 1 en 2  
 

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  Adventzangdienst  

   

Vanavond willen we weer samen zingend en luisterend de adventsweken ingaan. 

Deze oecumenische zangdienst wordt geleid door ds. P.B. Koekkoek. 

Het interkerkelijk koor “Rejoice” o.l.v. Fons Bouma verleent medewerking aan de dienst.  

Deze dienst is mede voorbereid door leden van het koor en leden van de Voorhofgemeente. 

De dienst wordt in de St.Catharinakerk gehouden.  

U bent van harte welkom! 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  16 december 2012     
10.00 uur  ds.  Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal. 

Collecte:  Deze is bestemd voor het C. v K. 

De 2e collecte is bestemd voor ZWO (HA) 

 

Vanwege andere activiteiten in Groenewoude zal daar het avondmaal plaats vinden op 23 

december. 

 

 

 

             9 December 2012 

             Tweede Zondag van Advent 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

Tienerdienst: 

Vandaag, zondag, 9 december, is er weer tienerdienst.. 

Jullie zijn van harte welkom om 10.00 uur. 

We beginnen samen in de kerk en gaan dan naar de (bijna lege) soos voor onze eigen dienst. 

We hopen dat jullie er weer allemaal zijn. 

Hartelijke groet. De tienerdienstleiding. 

 

Pastoraal ouderling gezocht voor wijk 5:  

De kerkenraad is (nog steeds) op zoek naar een gemeentelid die ouderling(e) wil worden voor 

wijk Z5. Het zou heel fijn zijn, als we daarvoor iemand kunnen vinden, want het is belangrijk 

voor de gemeenteleden die in wijk 5 wonen. Voor meer informatie over het ouderlingschap of 

als u zich hiertoe voelt aangesproken kunt u contact opnemen met ds. Dick Steenks (033 286 

74 73, steenks@pkndevoorhof.nl). Uiteraard kunt ook één van de andere moderamenleden 

aanspreken 

 

Vakantie ds. Steenks: 

Van maandag 10 december t/m zondag 16 december heeft ds. Steenks een week vakantie. In 

dringende situaties kunt u contact opnemen met de wijkouderling(e) of met ds. Koekkoek.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom je na de dienst ook oefenen voor het kinderkerstfeest? 

Iedereen is welkom van groep 1 t/m 8, in de  

kindernevendienstruimte tot 12:00 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudswerkzaamheden soos: 

Beste gemeente leden, 

Zoals al eerder vermeld is, zijn er onderhoudswerkzaamheden in de soos gestart. Er wordt 

gewerkt aan muren, plafond etc. Voor de groepen die gebruik maken van de soos proberen 

we de ruimte wel gangbaar te houden; echter werk in uitvoering gaat noodzakelijk gepaard 

met rommel en overlast.  We doen ons uiterste best om dat te beperken.  Deze aankomende 

week betekent het dat er geen verwarming is en dat het er vanwege stucwerkzaamheden 

vochtig kan zijn.  Stoelen en tafels zetten we zoveel mogelijk weer terug. Als u onverhoopt 

van de soos gebruik wil maken, informeer dan even of dat wel kan, want niet alle voorzie-

ningen zijn aanwezig. Uiteraard houden we u op de hoogte. U kunt informeren bij Peter van 

de Krans 033-8795219. en André van der Veen 033-2863424. 

 

Agenda: 

Woensdag 12 december 18.00 uur O.P.A. (oud papier)  J.F. Kennedylaan e.o. 

DE KLIKO’S WORDEN PAS VANAF 1 JANUARI GELEEGD!! 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 december tot de kerstdagen kunt u uw toezegging voor de vrijwillige bijdrage  

digitaal aangeven op www.pkndevoorhof.nl/kerkbalans 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
http://www.pkndevoorhof.nl/kerkbalans

