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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. Willemsen, de Omloop 6, 

en naar  Mw. Breimer-Brak, Dorpsstraat 19. Het zou fijn zijn als een gemeen-

telid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden 

bij de koster. 

 

Collecte:   

1e Collecte: Oecumene Zondag van de eenheid. De Protestantse Kerk wil een 

oecumenische kerk zijn. Wij willen daarbij het geloofsgesprek stimuleren tus-

sen kerken, landelijk en plaatselijk. Dat vraagt wat van kerken, want willen we 

in staat zijn tot het leren van elkaar, zullen ook lastige of gevoelige zaken be-

spreekbaar moeten zijn. Dat kan alleen op basis van een wederzijds zoeken en 

erkennen wat ons bindt in het ene lichaam van Christus. De Protestantse Kerk 

streeft er naar te blijven investeren in het werk van de Raad van Kerken en wil 

kerken stimuleren aansluiting te vinden bij de Raad 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de 

Taakgroep Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – paro-

chie organiseert. 
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. 

-Mevr Ria Veldhuizen-van den Pol (Hoogendorplaan 30) werd vanwege een 

hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis. Zij hoopt vandaag of morgen weer 

thuis te zijn 

-Mevr Geldof  (woonzorgcentrum Beukenstein,  Hoofdstraat 57, 3971KB 

Driebergen) is weer thuis uit het ziekenhuis 

-Mevr Simons (Vermeulenhof 27) werd na een val opgenomen in het In ver-

pleeghotel Bovenwegen, Heideweg 2 3708 AT Zeist 

-Dhr. H. Wildschut, Schans 45, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

-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). 

 

 

 

 

10.00 uur Oecumenische dienst: 

De ochtenddienst is een oecumenische dienst, samen met de Catharinakerk,  

rond het gebed voor de eenheid van de kerken.  

Predikant            : ds. Pieter Koekkoek en pastor Gerard Claassens 

Ouderling van dienst               : Leny de Koeijer 

Diaken                : Tineke van Langeveld 

Organist                : Berend van Surksum 

Lector                : Piet Blonk 

Koster                : Ad Kleinveld 

Zingen  

 

 

 

    

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  26 januari 2014 

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 ds. Dick Steenks Jongerendienst 

  

 

 

 

 

           19 januari 2014 
           Tweede zondag na Epifanie 
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(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 organisten 

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 

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 

uiterlijk morgen, 20 januari bij ds. Dick Steenks, steenks@pkndevoorhof.nl 

 

Geloof, hoop en tieners: 

De avond geloofsopvoeding voor tieners is verplaats van 30 januari naar dinsdag 4 maart. 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 26 - 1 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeen-

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

bouw. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakke-

lijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

                                              Protestantse Gemeente De Voorhof 

                                            Jongerendienst zondag 26 januari 2014 

                                                          Aanvang: 18.30 uur 

                                                             Thema: Gospel 

                                                      Voorganger: Ds. Dick Steenks 

                                           M.m.v. Gospelkoor Masjiach o.l.v. Amare Bilate 

 

PERSBERICHT 

 

Jongerendienst in de Voorhof 

Zondag 26 januari 2014 

 

Op zondagavond 26 januari 2014 is er een jongerendienst in Protestantse Gemeente De 

Voorhof. In het kader van het jaarthema ‘er zit muziek in de kerk’ gaat het dit keer over ‘de 

gospel’.  

Voor de negerslaven was muziek dé uitlaatklep van hun bestaan. Het zingen hield hen 

staande, hun geloof was hun houvast en hoop. En zo ontstonden er liederen van hoop. 

Evangelische liederen, die Gods liefde bezongen en tegelijkertijd heel concreet, maar ver-

borgen boodschappen bezaten die de weg wezen naar de bevrijding. Deze liederen werden 

‘gospels’ genoemd. 

We gaan in deze jongerendienst samen met Gospelkoor Masjiach gospels (leren) zingen.  

Voorganger is ds. Dick Steenks en Gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel verleent muzika-

le medewerking. De dienst wordt gehouden in de De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 en 

begint om 18.30 uur. Welkom aan iedereen die van zingen houdt! 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Contact: Dick Steenks 

033 2867473 

E-mail: steenks@pkndevoorhof.nl 
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