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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezing: 2 Samuël 11, Matteüs 1: 1-16 BATSEBA 

In de schikking staat een verschroeide schors symbool voor de schroeiplek in 

het leven van Batseba.    David liet door list Uria ombrengen. 

Met de geboorte van Salomo bloeit uit de verschroeide schors een witte roos. 

( symbool voor een nieuwe toekomst en vrede). 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Schildmeijer-v Schup-

pen, Vermeerlaan 10 en naar Mw.  Mulder, Tromplaan 17. Het zou fijn zijn als 

een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de 

dienst melden bij de koster. 

 

Collecte:   

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 extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Dhr Schots, Vermeulenhof 5, is opgenomen in het verpleeghuis de Biltse 

Hof, Professor Bronkhorstlaan 4, 3723 MB Bilthoven. Zijn toestand is stabiel. 

- Mevr van Leeuwen-Verduijn, Dorpsstraat 28 F, is opgenomen in het ver-

pleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Dhr. R. Stuivenberg, De Prangelaar 38, verblijft in UMCG Beatrixoord te 

Haren. Adres: Locatie UMCG Beatrixoord, kamer A0-98, Dilgtweg 5, 9750 

ND Haren (of: postbus 30.002, 9750 RA Haren). 

- Dhr. G. van Lambalgen, Willem de Zwijgerlaan 135, is weer thuis uit het 

ziekenhuis. 

 

Overleden: 

Op de leeftijd van 81 jaar is op dinsdag 17 december 2013 Francientje Rijkers-

van Broekhuizen, Willem de Zwijgerlaan 22, overleden. De afscheidsdienst en 

begrafenis hebben op zaterdag 21 december in besloten kring plaatsgevonden. 

 

 
   

10.00 uur  

Predikant            : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst               : Nieke Meijer 

Diaken                : Suzanne Siegers 

Organist                : Ton van Dienst 

Lector                : Alice Bossema 

Koster                : Bertus Brouwer 

Zingen      : Lied 437 : 1, 2 en 3 

       : Lied 367-b  

       : Lied 466 : 2, 3 en 6 

       : Projectlied  

Schriftlezing      : 2 Samuël 11 

             : Lied 738 : 1 en 3 

Schriftlezing           : Mattheus 1 : 1 t/m 6, 18 t/m 21 

             : Lied 443     

        : Lied 478 : 1 

        : Lied 221 : 1 

        : Lied 440: 1, 3 en 4 

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  Kerstkuier 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst 

22.00 uur ds. Pieter Koekkoek m.m.v. het gospelkoor “Relation”uit Leusden  
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen. “Gemeenteleden in nood” de diaconie komt met u 

bijdrage gemeente leden tegemoet die echt een duwtje in de rug nodig hebben om hun leven 

weer op orde te krijgen. Help uw gemeenteleden in nood! 

 

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag 

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Kinderen in de Knel.  Met Kerst vragen wij tijdens de collecte uw bijdrage voor het 

werk van Kinderen in de Knel. Toelichting; zie volgende pagina. 

 

Zondag  29 december  

10.00 uur ds. J. Plante uit Maarn   

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen en mensen die extra hulp behoeven binnen onze gemeente. 

 

18.00 uur Geen Dienst 

 

          22 december 2013 

            Vierdede 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. 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 22 - 12 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos van ons 

kerkgebouw. 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.   

 

Uitnodiging 1e Kerstdag: 

Als u/jullie niet in de gelegenheid bent om het geboortefeest van Jezus met anderen te vieren, 

dan nodigen wij u van harte uit dat bij ons thuis te doen. Vanaf 15.00 uur bent u van harte 

welkom voor drankje en diner op ons adres: Schoutstraat 14. Voor vervoer kan gezorgd wor-

den en er zijn geen kosten aanverbonden. 

Meldt je aan telefoon nr. 033-7850469 of een briefje bij ons in de brievenbus. 

Kent u mensen (ook buiten onze Voorhofgemeente) die het leuk zouden vinden 1e Kerstdag 

zo samen door te brengen, laat het ons weten. 

Gilda en Arend Hoogers. 

 

Elisabet / Open Deur: 

De Kersteditie van Elisabet en Open Deur is beschikbaar. Heeft u belangstelling dan kunt u 

een exemplaar meenemen. U vindt beide bladen op de koffietafel en in de folderstandaard in 

het halletje.  

 

Gespreksgroep Levenskunst start op 7 januari 2014: 

Levenkunst is een thema dat vooral binnen de filosofie veel aandacht heeft op dit moment. 

Maar ook de theologie heeft er het nodige over te zeggen en daarom verscheen in juni 2012 

'Doornse levenskunst' over mooi, goed en waarachtig leven. Een aantal dominees uit de be-

weging ‘Op Goed Gerucht’ zoeken in de christelijke traditie naar een antwoord op de vraag 

hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. We raken aan de hand van 

dit boek in gesprek en hopen dat het ons op weg helpt (of houdt) in het leven met God en met 

elkaar in welke levensfase je ook zit. De gespreksgroep wordt geleid door ds. Steenks en 

steeds gehouden van 10.00 – 11.30 uur in De Voorhof en is bedoeld voor iedereen die belang-

stellend is.  
Data:7 januari, 28 januari, 25 februari, 11 maart (let op: data zijn gewijzigd in vergelijk met 

het activiteitenboekje) Open inloop. Van tevoren aanmelden niet nodig. De ochtenden zijn 

heel goed los van elkaar te bezoeken. We lezen uit het boek 'Doornse Levenskunst, Mooi, 

goed en waarachtig leven' (uitgeverij Kok).  

 

Wegwijs in de Bijbel – een cursus ‘Bijbel’ voor beginners: 

De Bijbel, het best verkochte boek ter wereld en toch weten heel veel mensen niet wat er in 

staat. Ben jij zo iemand? Heb je een gelovige partner die er graag in leest, maar weet je niet 

zo goed wat hij/zij nu precies leest? Hou je van literatuur, maar mis je de dieper liggende Bij-

belse motieven die auteurs vaak hanteren? Altijd al meer willen weten over de Bijbel?  

Doe dan mee aan de cursus ‘Wegwijs in de Bijbel’, een cursus voor nieuwsgierige, beginnen-

de Bijbellezers onder leiding van ds. Dick Steenks en Anneke Methorst. Op de maandagavon-

den  13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari 2014 telkens vanaf 20.00 uur in De Voor-

hof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kerstdag:  

 

Liturgische Bloemschikking: 

KERST 2013  MARIA 

Lezing: Matteüs 1:18-25 

Vanuit de stam, via het hart, omrand met witte rozen, loopt een slinger 

van Hedera bladeren (symbool van trouw), witte bloemen (Eucharis, goede gaven) 

en kerstrozen, naar de witte kaars. 

Opnieuw is het de Geest van God die leven brengt…Licht voor alle mensen. 

De witte lelie in de vaas met helder water verwijst naar de reinheid van Maria. 

Muzikale begeleidingtijdens de kerstmorgendienst: 

       Anneke Methorst          dwarsfluit          

       Marielle Timmerman     hobo 

       Ilonka van der Sluis      trompet 

       Werner van der Burgh  klarinet 

       Ton van Dienst             orgel 

Collecte: Kinderen in de Knel. Met Kerst vragen wij tijdens de collecte uw bijdrage voor 

het werk van Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is het kinderprogramma, waarmee 

Kerk in Actie lokale organisaties steunt die zich inzetten voor bijvoorbeeld werkende kin-

deren, straatkinderen en kinderen die in oorlog of conflictsituaties leven. In het bijzonder 

vragen we aandacht voor de kinderen in Indonesië. De meeste kinderen die opgroeien in de 

kampongs van Yogyakarta krijgen nauwelijks onderwijs en moeten al jong werken. Kerk in 

Actie wil kinderen bereiken en hoop bieden aan al die andere kinderen in moeilijke situa-

ties. Helpt u mee?  

 

 

 

 

Oppasdienst: 

Gezocht! 
Mensen die ons oppasteam willen komen versterken!!! 

Dat mag iedereen zijn van jongelui tot grootouders. 

Over het algemeen ben je met twee personen verantwoordelijk voor 5 tot 10 baby’s en peu-

ters tot 4 jaar. 

Je bent ongeveer 1 keer in de maand aan de beurt. 

Voor vragen of aanmeldingen mail naar peter.laura15@kpnmail.nl 

of bel naar 06-12304159.  

Met vriendelijke groet, Laura Moerman. 
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