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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. en Mw. van Egdom, 

Kon. Emmastraat 15 en vanavond naar Mw. Vermeulen- van de Munt, Ver-

meulenhof 112. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil weg-

brengen. 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 kosten vallen die ge-

maakt worden om het gebouw op een aangename temperatuur te brengen.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- 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, Dilgtweg 5, kamer A0.80, 9750 

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

- Mevr Geldof (Beukenstein Driebergen) verblijft in het Meander Medisch 

Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort 

- Dhr. H.  Bijker, Vondellaan 35, heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen, 

maar is nu weer thuis.  

- Dhr. H. Wildschut, Schans 45, ligt in het Meander Medisch Centrum  

 Maatweg 3, 3813 TZ, Amersfoort. 

 

Kinderzegen en bevestiging ambtsdragers: 

Vandaag zullen de twee kinderen Florian en Claire van Patricia Westbroek en 

Marcel van Drunen de kinderzegen krijgen. Tevens bevestigen we twee nieu-

we ambtsdragers: Meino Huisman als diaken en Rien Stuivenberg als ouder-

ling-kerkrentmeester. 

 

Oecumenische dienst: 

Volgende week is de morgendienst een oecumenische dienst, samen met de 

Catharinakerk, rond het gebed voor de eenheid van de kerken.  

De dienst is in De Voorhof.  

Voorgangers zijn ds Pieter Koekkoek en pastor Gerard Claassens. 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant            : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst               : Leendert Verweij 

Diaken                : Cor van Langeveld 

Organist                : Piet de Vries 

Lector                : Sierd Smit 

Koster                : Cor Stuivenberg 

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  Leerdienst 
Predikant            : ds. Mw. M. Vonkeman uit Velserbroek 

Ouderling van dienst               : Gerry Thiescheffer 

Diaken                : Tineke van Langeveld               :  

Koster                : Jan de Lange 

Zingen  

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  19 januari 2014 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek en pastor Gerard Claassens 

Collecte: Oecumene Zondag van de Eenheid. Toelichting: zie pagina 6 van de Schakel 

 januari 2014. 

 

18.30 uur Geen Dienst 
  

 

 

 

           12 januari 2014 

             Eerste zondag na Epifanie 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

12 januari Leerdienst in De Voorhof aanvang 18.30 uur.  
De  Leerdienst zal een meditatieve viering worden over de mystieke weg. Thema ‘In een 

nacht aardedonker” bij het taizé lied  “De noche iremos”. Juan de la Cruz beschrijft de erva-

ring hoe een crisis tot een nieuw Godsbesef kan leiden. Als alles wat je weet verduisterd is en 

er geen ander licht over is dan dat wat in je binnenste brandt - dat is een kans voor God! Ma-

rianne Vonkeman, predikante in Santpoort- Velserbroek gaat in deze dienst voor.  Naast 

haar werk als predikant geeft ze lezingen over spiri-

tualiteit en mystiek en geeft individuele geestelijke 

begeleiding. Marianne Vonkeman  heeft een eigen 

website: www.sporenvangod.nl, van harte aanbevo-

len. Tijdens deze dienst worden alleen taizé liederen 

gezongen met medewerking van het Taizé koor uit 

Woudenberg.  U wordt van harte uitgenodigd. Na de dienst is er nog gelegenheid om over de 

dienst na te praten. 

 

Contactmiddag: 

De eerste contactmiddag in 2014 is as. dinsdag 14 januari. Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: 

"Beeldhouwwerk". De heer Obbink uit Scherpenzeel zal ons hierover vertellen. Voor vervoer 

kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700. 

 

16 januari; Filmavond in De Voorhof: 

Film “The Way” is een film van Emilio Estevez. Daniel is de zoon van de Amerikaanse dok-

ter Tom. Hij is een fervente wandelaar en legt de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella 

af. Tijdens de tocht wordt Daniel echter het slachtoffer van een storm en komt hij om het le-

ven. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar ant-

woorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij be-

gint aan dezelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een 

lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten. In het echte leven zijn hoofdrol-

speler Martin Sheen en regisseur Emilio Estevez net als in de film vader en zoon. Taylor Es-

tevez, de zoon van de regisseur, ondernam enkele jaren voor de opnames de pelgrimsroute 

naar Santiago de Compostella. Hij kreeg daarbij het gezelschap van zijn grootvader Martin 

Sheen. Taylor ontmoette tijdens de tocht een Spaanse vrouw met wie hij later zou trouwen. 

Die gebeurtenissen dienden als inspiratie voor de film.  Om  19.15 uur wordt de film toege-

licht door ds. Dick Steenks, om 19.30 uur begint de film. 

Gespreksgroep Veertigers: 

Een spannende terugblik op je levensweg en vooruitblik naar wat komen gaat.  

In deze gespreksgroep van drie avonden voor veertigers kijken we naar ons eigen leven. 

Hoe het was, hoe het is en hoe je denkt, hoopt, verwacht, hoe het zal zijn. We zullen dus 

met elkaar in gesprek gaan over allerlei levensthema’s daarbij het gesprek over geloof en 

spiritualiteit niet schuwend. Lijkt het je leuk om met ds. Dick Steenks andere veertigers in 

gesprek te gaan, meld je dan aan! Data: donderdag 23 januari, 27 februari, 20 maart (let op: 

data zijn gewijzigd in vergelijk met het activiteitenboekje), telkens om 20.00 uur.  

Opgave vóór 17 januari 2014 bij ds. Dick Steenks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelcursus gaat niet door. 

(Nog) meer muziek in de kerk: 
Al een aantal maanden gebruiken we nu het Nieuwe Liedboek. En zo langzamerhand begint 

het te wennen. Veel dunne blaadjes, andere nummering en dan toch als de organist inzet 

klinkt er ineens een bekende melodie. Maar niet altijd. Soms is het lastig meezingen, ook al 

hebben we even met predikant en organist van te voren geoefend. En ook de cantorij is niet 

altijd beschikbaar om met ons mee te oefenen. Juist daarom gaan we proberen hier iets te 

doen. Als ons voorstel tenminste voldoende draagvlak vindt bij de gemeente. 

Ons voorstel: 

1x per 4 weken,of wanneer nodig, vanaf februari 2014, met een kleine groep vrijwilligers 

voor de dienst een aantal nieuwe liederen oefenen, die daarna tijdens de dienst gezongen 

gaan worden. Om dit te laten slagen hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig. De organis-

ten hebben hun medewerking al toegezegd. Het is de bedoeling om ongeveer een half uur te 

oefenen: van 9.15 uur tot 9.45 uur. Om 9.45 uur gaat iedereen op zijn eigen plaats zitten, er 

blijft dus geen groepje voor in de kerk staan. Het is niet de bedoeling een tweede cantorij te 

vormen. Gemeenteleden, die al in de kerk komen in die tijd, kunnen vanaf hun plek ook 

meezingen. Zo klinken de liederen in de dienst al een stuk bekender en leren we in een kor-

te tijd betrekkelijk veel nieuwe liederen. Wij vragen u: 

1. Denkt u dat dit een positieve aanvulling kan zijn in de kerkdienst?  

2. Wilt u graag als vrijwilliger mee oefenen op zondagmorgen? 

We zijn benieuwd naar uw reactie hierop. Uw reactie of mening en aanmelding kunt u mai-

len naar: l.veldink@kpnmail.nl of hs.loosman@telfort.nl  

Annelies Veldink tel. 033-2861037    Henneke Loosman tel. 033-2866581 

 

Start bouwwerkzaamheden uitbouw: 

Naast het succesvol opknappen van de soosruimte is de bouwcommissie ook al geruime tijd 

bezig geweest met het realiseren van een uitbouw aan de kerkzaal die voor meer bergruimte 

moet gaan zorgen. Hierdoor kunnen o.a. de opgeslagen spullen uit het stiltecentrum naar de 

nieuwe berging verplaatst worden waardoor zaal 1 en het stiltecentrum weer gebruikt kun-

nen worden zoals ze bedoeld zijn. Bouwbedrijf Van de Lagemaat is op 6 januari gestart met 

de bouwwerkzaamheden en deze zullen ongeveer 4 weken gaan duren.  Mochten er vragen 

zijn betreft de bouwwerkzaamheden dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 033 285 

84 97 of johanjschep@gmail.com. 

Namens de bouwcommissie, Johan Schep  
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