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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Geldof-Minderhout, 

Groene Woude ( kamer 1) en vanavond naar Mw. Blauwendraad-Dirksen, Pr. 

Bernhardstraat 13. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil weg-

brengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

 

 

Collecte:   

1e Collecte: : Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor het 

liturgisch bloemschikken. 

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. 

- Ilona van Dijk, Stationsweg West 110, is opgenomen in het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis in verband met een rugoperatie. Postadres: UMC Utrecht 

(WKZ), Ilona van Dijk, Afdeling Kikker, Postbus 85090, 3508 AB Utrecht. 

Doop en afscheid: 

Volgende week zondag 2 maart is er een doopdienst. Er zullen twee kinderen 

worden gedoopt: Lisa Robbertsen, dochtertje van Frans en Ilse Robbertsen, 

Stationsweg Oost 120, en Joni Annieke, dochterje van Arie en Maaike Blok, 

J.F. Kennedylaan 56. Ook zullen we in deze dienst als Voorhofgemeente Ja-

cob en Ineke van Leeuwen-van Barneveld, Willem de Zwijgerlaan 34, uit-

zwaaien. Zij gaan verhuizen naar Zetten en zullen dus De Voorhof ‘gedag’ 

zeggen. Hierdoor treedt Jacob ook af als ouderling-kerkrentmeester. 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst              : Alice Bossema 

Diaken               : Frederika Haalboom 

Organist               : Sander Booij 

Lector                     : Erna Veldhuizen 

Koster                     : Ad Kleinveld 

Zingen           : Lied 138 : 1 en 4 

            : Lied 223 : 1, 2 en 3 

            : Lied 150-a 

Schriftlezing          : Matteüs 5 : 33 t/m 48 

            : Lied 992 

            : Lied 422 

            : Lied 418 : 1, 2 en 3 

      

 

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                : Anton Veldhuizen 

     

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  2 maart 2014 

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, de kosten gemaakt ter ondersteuning voor jeugdwerk 

binnen onze gemeente. 

 

18.30 uur Geen Dienst 
  

 

 

 

           23 Februari 2014 

                        Sexagesima 
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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 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 23 - 2 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

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

kerkgebouw. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf 

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

Jongerendienst:  

‘Because we believe (in music)’ over geloof en popmuziek 

Vanavond is er een jongerendienst. In het kader van het jaarthema ‘er zit muziek in de kerk’ 

gaat het dit keer over ‘popmuziek’. In deze jongerendienst gaan we in de muziek op zoek 

naar God en geloof. Thema van de dienst: ‘Because we believe (in music)’. Iedereen die 

van (pop)muziek houdt is van harte welkom! 

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, Liesbeth 

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:  

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsavond ‘Geloof, hoop en tieners’ 4 maart 20.00 uur: 

Op dinsdag 4 maart a.s. organiseren we een avond voor ouders/verzorgers met tieners in het 

gezin: Geloof, hoop en tieners. ‘Kun je niet (meer) met je tiener praten over God, … praat 

dan met God over je tiener.’ Maar misschien heb je juist wel een gesprek, maar wil je meer. 

Hoe kun je met tieners geloofsopvoeding uitbouwen, verdiepen? Welk voorbeeld geven we 

zelf? Wat leren tieners ons over geloof en vertrouwen? Hoe combineren andere ouders ge-

loof, de kerk met het gezin en werk? 

Hierover wil ds. Dick Steenks met jou en andere ouders/verzorgers, in gesprek om je zo te 

inspireren je geloof door te geven aan je tiener(s). Van harte welkom op dinsdag 4 maart 

om 20.00 uur in de Voorhof. Handig als je je van tevoren even opgeeft bij ds. Steenks: 

steenks@pkndevoorhof.nl 

 

Dopen en dan? Gespreksavond voor ouders, 10 maart 20.00 uur: 

Je een hebt nog maar tijdje geleden je kind laten dopen. Maar daar is het voor wat de kerk

(gang) betreft even bij gebleven. Hoe gaat het nu verder met jou, jullie, je kind, je leven, 

werken en geloven? Op deze gespreksavond praten we even bij, wisselen we (opvoedings- 

en geloofs-)ervaringen uit en zal er informatie zijn over hoe je thuis in je gezin om kan 

gaan met het christelijk geloof. 

Deze gespreksavond is voor alle ouders/verzorgers die een tijdje geleden hun kind lieten 

dopen. Op maandag 10 maart 2014 om 20.00 uur in De Voorhof. Voor inlichtingen en op-

gave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73). Opgave graag voór 5 

maart 2014. 
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