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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 
Thema: ‘Hij kent onze naam’.   Bijbellezing: Jesaja 45: 1-7  Openbaring 7:1-3 

Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen 

waarmee we een mensenleven verbonden weten, die leefden in ons midden. 

Verbonden met ons en het Licht van de Eeuwige.  

De kaarsen zijn verbonden d.m.v. de groene linten met de grote kaars. Het rode 

lint, symbool voor Gods verbondenheid. 

De gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor deze en volgende schikkingen. 

De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde. De bloemen ( rozen en zuider-

wind lelies) in de schikking zijn wit, de kleur van zuiverheid. 

Tijdens het noemen van de namen, worden de kaarsen aangestoken. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Stuivenberg-van Huijgenbosch, J F 

Kennedylaan 27 en naar Dhr. Kleinveldink, Rubenslaan 5. 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:  In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar, de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar 

zijn overleden. Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden en 

een blijvende plek krijgen in onze herinnering. Juist omdat deze zondag duide-

lijk gericht is op het samenzijn in de eigen gemeente, is de opbrengst van de 

collecte bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk. De bestemming van 

deze collecte wordt vastgesteld door de kerkenraad van uw gemeente.  

2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die ge-

maakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de 

leden in de wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk. 

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mw. J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4, is vanwege een val opgenomen 

in Verzorgingshuis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. 

- Mw. W. van Ramshorst- Lozeman, Laan van Nieuwoord 8, 3931 DG, heeft 

een heupoperatie ondergaan in het Meander ziekenhuis. Na het weekend wordt 

duidelijk of ze naar huis kan of elders moet revalideren.  

 

 

 

 

10.00 uur         Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeyer 

Diaken              : Ali Sikkema 

Organist              : Berend van Surksum 

Fluitiste    : Trees Meijer 

Lector    : Erna Veldhuizen 

Koster               : Bertus Brouwer 

Zingen     

 

Er is een Liturgie 

 

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  Praisedienst “Hof van Heden”  

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Elly Kramer 

Diaken              : Sonja van Dijk 

Koster               : Jan de Lange 

    

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  30 november 2014 

10.00 uur: ds. Dick Steenks 

Collecte: EBOLA RAMP: Het ebola-virus is het dodelijkste virus dat bij mensen bekend is. 

Tussen de 60 en 80 procent van de patiënten overlijdt hieraan. Deze ziekte komt oorspronke-

lijk alleen voor in Afrika. Deze epidemie groeit uit tot de ergste in de geschiedenis en kent al 

meer dan 3000 slachtoffers. Waarschijnlijk ligt het aantal slachtoffers nog veel hoger. EO 

Metterdaad helpt o.a. ZOA en stichting De Samaritaan. Helpt u ook? 30 Nov. Collecteren wij 

voor EO metterdaad/Ebola. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op de rek. v/d diaconie: 

NL45RABO 0382 4662 68 o.v.v. EO metterdaad/Ebola. 

18.30 uur:    Geen Dienst 

 

           23 november 2014 

     Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

http://www.zoa.nl/noodhulp-liberia


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. 

 

Stiltecentrum:  
Het bloemstuk van de liturgietafel ter gedachtenis van de overledenen van het  

afgelopen jaar wordt na de dienst naar het stiltecentrum gebracht.  

Het stiltecentrum is de komende maandag- en dinsdagmiddag van 14.00 –16.00 uur geopend.  

Dinsdagavond van 19.00 –21.00 uur. 

 

Praisedienst “Hof van Heden” 23 november 18.30 uur”: 

Vanavond, 23 november is er een Praisedienst met Opwekkingsliederen. Het thema is: "Je 

kunt Jezus niet volgen als je stilstaat" en de CHE Live Band uit Ede verleent muzikaal haar 

medewerking. In deze dienst zal ds. Dick Steenks ingaan op het leven anno 2014, wat er van 

ons wordt verwacht en dat je soms niet goed weet in welke richting je dan kunt bewegen als 

je Jezus wilt volgen. Eén ding weten we wel: stilstaan is geen optie! 

Iedereen is van harte welkom, aanvang om 18.30 uur in De Voorhof. 

 

Maandag 24 november: Duistere teksten: 

Een Bijbeltekst waarbij je je misschien afvraagt: “Wat staat hier nu en waarom staat het in de 

bijbel?”   Samen kijken we deze avond naar Openbaring 20:1-7: Het duizend-jarig Rijk. Wat 

kan dit betekenen. Aanvang 20.00 uur in De Voorhof. 

 

Meet and Eat 18+: 

Morgenavond, 24 november, is er weer Meet and Eat met ds. Dick Steenks voor jongeren 

vanaf 18 jaar. We komen om 17.30 uur samen in de soos, we eten en we voeren een goed 

gesprek (tot 19.00 uur). Wil je mee-eten, meld je dan aan bij Elly Kramer: 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Zondag 30 november is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegen-

heid om met elkaar koffie te drinken in de soos. Gezellig even bijpraten en elkaar tot steun te 

zijn of iets leuks doen. Aan het einde eten we gezamenlijk. Kom gerust de deur staat open. 

 

ACTIE, ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK: 

Al vast een schot voor de boeg zodat we volop kunnen scoren. 

Met ingang van zondag 30 november a.s. vind u een krat in de hal van De Voorhof, geplaatst 

voor de zuil met de Zendingsbus. 

Een maand lang gaan we op voorstel van de Voedselbank pakken gemalen koffie inzamelen. 

Daar is een groot tekort aan. In de komende December Schakel vind u een uitgebreide toe-

lichting onder DIACONIE over het hoe en wat. 

Méér dan één pak  gemalen koffie doneren?   Wie "maalt"  daarom? Graag. 

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie!  Voor ons lekker na de kerkdienst. 

Maar "smaakvoller"  voor diegenen die straks thuis kunnen genieten van uw bijdrage. 

Deze maand gemalen pakken koffie voor de Voedselbank. 

Volgende maand weer een ander product. 

Dank u wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET PERSONENBOEK : 

Leest u nog eens het complete artikel  in de komende Schakel van December. 

U kent een gezicht maar geen naam. Anderen kennen een naam maar welk gezicht hoort  

daarbij?  

Namen en gezichten bij elkaar geven een compleet beeld van wie wij zijn. 

Het Personenboek van de Voorhofleden. Een gids met uw foto, naam en adres. 

Elkaar beter leren kennen en meeleven wanneer nodig wordt daardoor inzichtelijker. 

In de hal van De Voorhof ligt de brief met uitgebreide informatie, dus lezen en enthousiast 

meedoen. Extra formulieren kunt u meenemen om in de omgeving waar u woont of kerken-

werk verricht extra mensen enthousiast te maken. Het is namelijk voor mensen die er be-

hoefte aan hebben fijn dat er zoveel mogelijk mensen mee doen.  

Dat personenboek moet er met uw ondersteuning snel komen. 

Alvast hartelijk dank voor uw/jouw medewerking! 

Voor meer informatie of voor het opvragen van een digitaal formulier kunt u mailen naar: 

gemeentegids@pkndevoorhof.nl 
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