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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Hazeleger-van de Berg, 

Blotenburgerhof 9 en naar Mw.Hendrikse-de Lang, De Nieuwe Poort 42. 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: :Kerk in Actie . Werelddiaconaat: Warme zon in koude huizen. 

- Duurzame energie 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 traditionele huizen niet bestand tegen de 

koude winters. In de slecht geïsoleerde huizen wordt gekookt op hout en kero-

sine, wat veel nadelen heeft en gevaren oplevert. Aangepaste architectuur be-

tekent voor de kwetsbare mensen een betere gezondheid en meer comfort. 

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 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  

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

- Dhr. R. Stuivenberg, De Prangelaar 38, is weer thuis. 

 

Geboorte: 

Op 2 januari 2014 is Lisa geboren. Dochtertje van Frans en Ilse Robbertsen, 

Stationsweg Oost 120, 3931 EW Woudenberg.  

 

 

10.00 uur  

Predikant            : ds. Pieter Koekkoek  

Ouderling van dienst               : Guus Wateler 

Diaken                : Gerrit Jan Busser 

Organist                : Ton van Dienst 

Lector                : Berthe Strengers 

Koster                : Ab van den Pol 

Zingen      : Psalm 93 

       : Lied 996    

       : Lied 146 c:1,3 

1e Schriftlezing     : Jesaja 40:6-11 

       : Lied 158a 

2e Schriftlezing     : Matteus 5:1-12 

       : Acclamatie 

       : Lied 665 

       : Lied 984:1,4,5,6 

 

      

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  9 februari 2014 

10.00 uur ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal 

Collecte: Heilig Avondmaalscollecte is bestemd voor ZWO, Oikocredit.  
2e collecte: Plaatselijke diaconale doelen. 

 

15.30 uur ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 

18.30 uur ds. Pieter Koekkoek  Leerdienst 

 

  

 

 

 

           2 Februari 2014 

           Vierde 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. 

 
Bericht van de diaconie: 

Ridderkerk, 27 januari 2014  

Lieve gemeenteleden van De Voorhof,  

Met dit schrijven willen we u hartelijk danken voor 

uw donatie van maar liefst ruim € 7.500,- aan de 

Stichting Gaan en Doen.  

Sinds november 2012 volgen de kinderen in Aleltu 

onderwijs in hun eigen schoolgebouw, maar er moet nog veel gebeuren om de school af te 

maken. Een belangrijk onderdeel van het project is de stroomvoorziening. Een van onze 

grootste wensen was het kunnen aanschaffen van een goede generator.  

Dankzij uw bijdrage hebben we in oktober 2013 in het bijzijn van Johan, Annelies en Bettie 

een goede tweedehands generator kunnen aanschaffen. In de bijlage vindt u hiervan beeldma-

teriaal. Uw bijdrage is voor ons, maar met name voor de kinderen in Aleltu van onschatbare 

waarde. Nogmaals hartelijk dank hiervoor!  

Namens de Stichting Gaan en Doen,  

Liesbeth van Rikxoort ,Voorzitter  

 

Theologische vragen: Verzoening: 

Verzoening is een klassiek thema uit de theologie. Maar het wordt op heel verschillende wij-

zen uitgelegd. Welke rol speelt het begrip eigenlijk in de bijbel? Welke plaats heeft het in de 

theologie en wat zegt het ons vandaag nog?  

Ds Pieter Koekkoek vertelt erover en samen praten we erover op dinsdag 

4 februari in De Voorhof. Aanvang 20.00 uur 

 

(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  

  

Avonddienst 9 februari: 

Leerdienst over het nieuw testamentisch lied De psalmen en sommige ander liederen uit het 

oude testament zijn bekend, maar ook in het nieuwe testament komen liederen voor. De liede-

ren van de vroege gemeente. We zoeken er naar en waar mogelijk zingen we ze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie ds. Dick Steenks: 

Ds. Dick Steenks heeft vakantie’ t/m donderdagmiddag 6 februari. Ds. Pieter Koekkoek 

neemt waar.  

 

Contactmiddag: 
Dinsdag 11 februari is de volgende contactmiddag. Aanvang 14.30 uur. De heer en me-

vrouw Schipper uit Tiel komen en het onderwerp is: "Flipje".  
Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mw. C. Aarsen, tel. 

2862700. 
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