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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Dhr. Blok, t Schilt 32  en naar 

Dhr. Cortus, Nico Bergsteijnweg 137. 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 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 Simons verblijft voor revalidatie in het zorghotel Bovenwegen, Heide-

weg 2 3708 AT Zeist 

- 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). 

 

Jongerendienst van vanavond: 

Vanavond is er een jongerendienst in De Voorhof. In het kader van het jaart-

hema ‘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 verborgen boodschappen bezaten die de weg wezen naar 

de bevrijding. Deze liederen werden ‘gospels’ genoemd. We gaan in deze jon-

gerendienst samen met Gospelkoor Masjiach gospels (leren) zingen. Welkom 

aan iedereen die van zingen houdt! 

10.00 uur  

Predikant            : ds. Pieter Koekkoek  

Ouderling van dienst               : Nieke Meijer 

Diaken                : Gerda van den Brink 

Organist                : Berend van Surksum 

Lector                : Anneke Bos 

Koster                : Anton Veldhuizen 

Zingen      : Psalm 67:1,2 

Na de woorden: “Zo bidden wij samen”     : Lied 367b    

       : Lied: 305 

       : Lied 314 (Schoollied) 

1e Schriftlezing     : Jesaja 49:1-7 

       : Psalm 139:1,6,7 

2e Schriftlezing     : Matteus 4:12-22 

Acclamatie      : Lied 339a 

       : Lied 448:1,3,5,7,9 

       : Lied 425 

 

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               : Elly Kramer 

Diaken                : Sonja van Dijk 

Koster                : Johan Stoffer 

 

Gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel verleent muzikale medewerking.  

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  2 februari 2014 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek  

Collecte:Kerk in Actie . Werelddiaconaat: Warme zon in koude huizen. - Duurzame ener-

gie in Noord-India De meest noordelijke en hooggelegen Indiase provincie Ladakh is erg 

droog en kent zeer strenge  winters. Terwijl de zon 300 dagen per jaar brandt, zijn de traditio-

nele huizen niet bestand tegen de koude winters. In de slecht geïsoleerde huizen wordt ge-

kookt op hout en kerosine, wat veel nadelen heeft en gevaren oplevert. Aangepaste architec-

tuur betekent voor de kwetsbare mensen een betere gezondheid en meer comfort. 

 

18.30 uur Geen Dienst. 
  

 

           26 januari 2014 

           Derde zondag na Epifanie 



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 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  

 

 

Gespreksgroep Levenskunst: 

Aanstaande dinsdagmorgen 28 januari is de tweede bijeenkomst van de gespreksgroep Le-

venskunst. Van 10.00 tot 11.30 uur in de soos van De Voorhof o.l.v. ds. Steenks. 

 

Geloof, hoop en tieners: 

De avond geloofsopvoeding voor tieners is verplaats van 30 januari naar  

dinsdag 4 maart a.s. 

 

(Nog) meer muziek in de kerk: 
Al tweemaal hebben we een oproep op de Zondagsbrief geplaatst om gemeenteleden te vra-

gen om liederen uit het Nieuwe Liedboek te oefenen voor aanvang van de Zondagse dienst, 

zodat ze tijdens de dienst al wat gemakkelijker te zingen zijn. 

Gelukkig hebben er al aardig wat mensen op die oproep gereageerd, maar…….. er kunnen er 

nog wel een paar bij. 

Dus als u ook vindt, dat het een goede zaak is, als de liederen wat meer bekend in de oren 

klinken en dus ook al wat gemakkelijker mee gezongen kunnen worden, dan vragen we u om 

u op te geven om mee te oefenen. 

Mocht u nog twijfelen, omdat u niet helemaal begrijpt wat de bedoeling is, bel ons dan gerust 

op of spreek ons na de dienst aan, zodat we het u kunnen uitleggen. 

Wij vinden het heel fijn als u mee wilt doen. 

Annelies Veldink, tel. 033-2861037 of mail naar: l.veldink@kpnmail.nl 

Henneke Loosman tel. 033-2866581 of mail naar: hs.loosman@telfort.nl  

  

 

Vakantie ds. Dick Steenks: 

Ds. Dick Steenks gaat (alvast) ‘voorjaarsvakantie’ houden van donderdagmiddag 30 januari  

t/m donderdagmiddag 6 februari. Collega Pieter Koekkoek neemt waar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 berg-

ruimte moet gaan zorgen. Hierdoor kunnen o.a. de opgeslagen spullen uit het stiltecen-

trum naar de nieuwe berging verplaatst worden waardoor zaal 1 en het stiltecentrum weer 

gebruikt kunnen worden zoals ze bedoeld zijn. Bouwbedrijf Van de Lagemaat is op 6 

januari gestart met de bouwwerkzaamheden en deze zullen ongeveer 4 weken gaan du-

ren.  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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