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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Pennewaard, Henscho-

terhof 23 en naar Dhr. v. Leeuwen, W. de Zwijgerlaan 34 . Het zou fijn zijn 

als een gemeentelid 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: : Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort. Missie van de organi-

satie Voedselbank: “Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio 

Amersfoort, door een balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel  

in de maatschappij, middels het aanbieden van voedselpakketten aan huishou-

dens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de bij-

standsuitkering leven.” 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diver-

se taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk 

actief  te laten functioneren.  
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 is weer thuis uit het ziekenhuis en is verhuisd naar Groenewou-

de (kamer 1). 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant            : kand. R. van Riezen  uit de Glind 

Ouderling van dienst               : Arend Hoogers 

Diaken                : Tineke van Langeveld 

Organist                : Ton van Dienst 

Lector                : Willy Geuze 

Koster                : Mary Vunderink 

Zingen      : Lied 215 vers 1, 4, 5, 6, 7 

Lezing       : Matteüs 5 vers 16-26 

Gebed om ontferming responsie gezongen  : Heer, ontferm U, Heer, ontferm U,  

           Heer ontferm U. 

       : Psalm 32 vers 1 en 3  

       : Kerk in Actie 2010, nr. 8, op de wijs van 

         Valerius: Komt nu met zang van zoete tonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing      : Lucas 19 vers 1-10 

       : Lied 186 

       : Lied 531 alle verzen 

       : Lied 416  

     

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  23 februari 2014 

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor het liturgisch bloem-

schikken. 

 

18.30 uur ds. Dick Steenks Jongerendienst 

  

 

 

 

           16 Februari 2014 

  Septuagesima (eerste zondag van de Paaskring) 

1 

Eten genoeg, brood om te delen 

nergens een mens die honger lijdt. 

Tijd voor jezelf, tijd om te spelen, 

tijd voor elkaar, een zee van tijd. 

Kijk om je heen en geef wat je hebt, 

dan komt geen mens te kort. 

Een droom die waarheid wordt. 

4 

Kind van mijn hart, kind van mijn dromen, 

kind van verlangen, kind van kracht. 

Diep in de nacht ben je gekomen 

Teken van leven in de nacht. 

Kijk om je heen en geef wat je hebt, 

dan komt geen mens te kort. 

Een droom die waarheid wordt. 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

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 – Oiko-

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

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

 

ONTMOETINGSAVOND 2014: 

Eind februari en begin maart worden er ontmoetingsavonden georganiseerd in de wijken 

N1, N2, N3, Z3, Z4 en Z5. Op deze bijeenkomsten staat het elkaar ontmoeten centraal en 

verdiepen we ons in het thema: 

Er zit muziek in de kerk! Een aantal weken geleden heeft u daarvoor een uitnodiging ont-

vangen. Heeft u zich nog niet opgegeven? Het kan nog de komende dagen, vul vandaag of 

morgen nog uw antwoordstrook in, of bel uw wijkouderling om u op te geven.  

Wijk N1 Leny de Koeijer tel. 286 4658 of e-mail: ldekoeyer@hetnet.nl 

Wijk N2 Arend Hoogers tel. 785 0469 of e-mail: a.j.hoogers@hccnet.nl 

Wijk N3 Alice Bossema tel. 286 1868 of e-mail: alice.bossema@hotmail.com 

Wijk N4 Berthe Strengers tel. 286 2275 of e-mail: bstrengers@xmsnet.nl 

Wijk N5 Elly Oost tel. 888 6685 of e-mail: EPoost1993@kpnmail.nl 

Wijk N/Z6 organiseert ‘Chagal’ avonden. Voor informatie kunt u met Bert Boels contact 

opnemen tel. 461 1466 of e-mail: boels@xmsnet.nl 

Tot ziens op een van de avonden,     Namens de taakgroep Pastoraat,     Arend Hoogers  

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 23 - 2 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichtje van de Kindernevendienst: 

Vanaf vandaag kunnen de kinderen hun verwerkinkjes, die zij gemaakt hebben tijdens de 

Kindernevendienst, ophalen na de dienst in de Kindernevendienstruimte. 

Groetjes van de leiding Kindernevendienst 

 

Jongerendienst 23 februari:  

“Because we believe (in music)” over religie en popmuziek 

Zondagavond 23 februari is er een jongerendienst. In het kader van het jaarthema ‘er zit 

muziek in de kerk’ gaat het dit keer over ‘popmuziek’. 

 De popmuziek heeft altijd al met het religieuze te maken gehad. De baptistengemeenten 

in de Verenigde Staten hebben beroemdheden als Tina Turner, Marvin Gaye en Steven 

Wonder voortgebracht. Bob Dylan liet ooit in zijn muziek weten dat hij zijn leven in 

dienst van Jezus Christus had gesteld. David Bowie zonk ten overstaan van zevenduizend 

fans op zijn knieën en bad het Onze Vader. En Prince onderbrak zijn concert in de Kuip 

met de vraag: ‘Holland, geloof je in God? Als je dat gelooft, zing dan mee!’ En de dui-

zenden fans zongen het mee: ‘God is love, love is God, girls en boys, love God above’. 

In deze jongerendienst gaan we in de muziek zelf op zoek naar God en ge-

loof. Thema van de dienst: ‘Because we believe (in music)’. Iedereen die van (pop)

muziek houdt is van harte welkom! Voorganger is ds. Dick Steenks, aanvang 18.30 uur. 

 

Meet & Eat voor jongeren van 17/18-23 jaar, 24 februari a.s: 

‘Meet & Eat’: een gastvrije maaltijd voor jongeren van 17/18-23 jaar! Elly Kramer, Lies-

beth van Deventer en ds. Dick Steenks nodigen jou, jongere van 17/18 – 23 jaar, graag aan 

tafel voor een goed gesprek. ‘Eat en meet’ mee! Maandag 24 februari van 17.30 tot 19.30 

uur in De Voorhof. Stuur Elly Kramer even een berichtje of je mee eet: el-

ly.kramer68@gmail.com  of 06 40 39 62 61. 

 

 

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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