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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Mw. Bakker, Beatrixstraat 27 

en vanavond naar Dhr. Wildschut, Schans 25. Het zou fijn zijn als een ge-

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

melden bij de koster. 

 

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! 

 

Collecte:   

1e Collecte: : Volgens goede traditie is de Avondmaalscollecte bestemd voor 

ZWO. Oikocredit is het jaardoel. ZWO kan hiermee bijdragen aan de vele 

vormen van financiële ondersteuning welke Oikocredit geeft aan kleinschalige 

projecten over de hele wereld, de zogenaamde microkredieten. Alle mensen 

verdienen en krijgen hiermee een kans.  
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. 

- Mevr Geldof (Beukenstein Driebergen) is opgenomen in het Meander Me-

disch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort 

 

Geboorte:  
Op 3 februari 2014 is Joni Annieke geboren, dochtertje van Maaike en Arie 

Blok-Hazeleger, J.F. Kennedylaan 56, 3931 XL Woudenberg. 

 

Groenwoude: 

Om 15.30 uur zal de viering van het  Heilig Avondmaal in Groenwoude 

plaatsvinden. Voorganger is ds. Dick Steenks. 

 

10.00 uur Viering Heilig Avondmaal 

Predikant            : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst               : Bert Boels 

Diaken                : Gerrit Jan Busser 

Organist                : Piet de Vries 

Lector                : Carolina van der Krans 

Koster                : Bertus Brouwer 

Zingen     : Lied 975 : 1 en 4 

      : Lied 836 : 1 en 2 / 4 / 5 

Schriftlezing     : Mattheüs 5 : 13 t/m 16 

      : Lied 838 : 1 en 2 

      : Lied 833 

      : Lied 385 : 1 en 4 

      : Lied 401 (voorzang door cantorij) 

      : Lied 404-e (cantorij en gemeente) 

      : Lied 403-a (cantorij en gemeente) 

      : Lied 398 (cantorij) 

      : Lied 408-b ( I = cantorij, II = gemeente) 

      : Lied 377 : 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen, 5  

         cantorij, 6 en 7 allen 

      : Lied 975 : 2 en 3 

18.30 uur Leerdienst 

Predikant            : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst               : Berthe Strengers 

Diaken                : Ali Sikkema 

Organist                : Seline Haalboom                

Koster                : Jan de Lange 

Zingen     : Lied 154b:1,2,3,4,8 

      : Psalm 124:8 

Lezing      : Lucas 1:46-55 

      : Lied 152:1,2 

Lezing      : 1 Korinthe 13 

      : Lied 791 

Lezing      : Efeze 5:13-15 

      : Lied 596 (alleen het refrein) 

Lezing      : 1 Timotheus 3:16 

      : Lied 665 

Lezing      : Openbaring 5:9-10 

      : Lied 725 

      : Lied 236:1,3,4,5 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  16 februari 2014 

10.00 uur kand. R. van Riezen,   De Glind  

Collecte: Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort. Toelichting zie pagina 5 van de Schakel. 

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

           9 Februari 2014 

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

Avonddienst 9 februari: 

De avonddienst is een leerdienst. In deze dienst kijken we samen naar de liederen die in het 

Nieuw Testament voorkomen. Dit zijn de oudste liederen die in de kerk gezongen werden. 

 

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

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. 

 

Kerk schoonmaken! 

De grappige stukjes over het schoonmaken van de kerk van Ineke van Leeuwen zullen we 

zeker gaan missen. Maar de kerk moet toch schoongemaakt worden. 

Woensdagmorgen 12 febr.  bent u van harte welkom om met elkaar te gaan poetsen, praten en 

gezellig koffie te drinken. Tot woensdag. 

De schoonmaak commissie. 

 

  

ZWO: 

 

     Personeel gezocht: 

 

    voor het ZWO Naai-Atelier! 
 

 

Wilt u ons helpen van niets, iets te maken,  

met het herstellen, verstellen van kleding en produceren bijzondere dekentjes. 

Wanneer: Een aantal uren op een of meerdere woensdagen (overdag of ’s avonds) vanaf Pa-

sen tot en met Pinksteren (ZWO project) van  30 april tot en met 04 juni 2014 

Doet u mee, met, of zonder, eigen naaimachine? Gezellig en u draagt daadwerkelijk bij aan 

ZWO – Oikocredit. 

Opgave en meer informatie via Gerrit Jan Busser – ds. Pieter Koekoek – Johan Jansen – Lous 

Wijnberg – Henk Markvoort of via zwo@pkndevoorhof.nl / 06-20303516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakgroep JOP: 

Club voor tieners van 12-15 jaar: 

De nieuwe naam voor Rock solid is vanaf nu 4G. 

4G staat voor een snelle netwerkverbinding met God.  

4G staat voor: Geloven, Gezellig, Grappig en Groep. Kom Gewoon even langs. Het pro-

gramma met de data en tijden vind je op de website. 

De eerstvolgende avond is: zaterdag 23 Maart. Zet deze datum alvast in je agenda. 

Meet and eat: Voor jongeren/studenten tussen de 18 en 23 jaar organiseert de taakgroep 

JOP Meet & Eat: een gastvrije maaltijd met gezellige ontmoeting en boeiend gesprek. Sa-

men met ds. Dick Steenks en Liesbeth van Deventer gaan we aan tafel en dan komt er van-

zelf van alles ter sprake. Lekker eten en een goed tafelgesprek gaan immers al eeuwen goed 

samen! Maandag 24 februari 2014 van 17.30 tot 19.30 uur in De Voorhof. Voor meer infor-

matie en opgave kun je bij Elly Kramer terecht: elly.kramer68@gmail.com of tel/app: 06 

40 39 62 61. 

Maak meer van je geld. Dat wil toch iedereen ? 

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar dan krijg jij nu de kans. 

Van 21 april tot en met 9 juni start JOP een project voor jongeren in samenwerking met het 

ZWO. Jongeren krijgen de kans om geld te lenen en zo een “bedrijf” te starten en dit geld te 

vermeerderen. Geef je op bij: Johan Jansen ; jamejansen@hetnet.nl  

Jongerenwerkers: 

JOP is op zoek naar jongerenwerkens, jonge mensen die het leuk vinden om met tieners 

tussen de 12-15 jaar activiteiten te ondernemen. Ben jij zo’n jongerenwerker?  Laat dan van 

je horen.  

 

Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 15 t/m 23 februari. In deze week kan zo nodigcon-

tact opgenomen worden met ds Dick Steenks. 
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