ZONDAGSBRIEF
10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Zingen
1e Schriftlezing
2e Schriftlezing
Acclamatie

Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg
: ds. Pieter Koekkoek
: Leny de Koeyer
: Sonja van Dijk
: Berend van Surksum
: Erna Veldhuizen
: Mary Vunderink
: Psalm 98:1,2
: Lied 506:1,2,3
: Jesaja 60:1-6
: Lied 459:1,2,3,4
: Matteus 2:1-12
: Lied 339a
: Lied: 498:1,4,5
: Lied: 362

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!

4 januari 2015

Bloemen:
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Mulder-Buimer, Vermeulenhof 5 en
naar Dhr. Dalhuijsen, Voorstraat 50. 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: Rikjes kledingactie, ondersteuning voor de kledinginzameling voor
Roemenie.
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de 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. Bakker (Beatrixstraat 27) is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Mw. J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4, is opgenomen in Verzorgingshuis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist.

18.30 uur:

Geen Dienst

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 11 januari 2015
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen: o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning van minder
draagkrachtigen binnen onze gemeente.
18.30 uur

ds. K. Bregman uit Soest

Poëzievesper

VOEDSELBANK:
Er is geweldig gehoor gegeven aan het verzoek om in december pakken koffie mee te nemen t.b.v. de voedselbank. December maand koffiemaand was als eerste activiteit een succes. Hartelijk dank.
We hebben de pakken koffie niet geteld want we gaan er geen wedstrijd van maken.
En dan nu de maand januari.
De voedselbank heeft aangegeven dat rijst bijzonder welkom is.
Het liefst in pakken want zakken kunnen gemakkelijk(er) scheuren tijdens het vervoer.
Dus......., hopelijk "rijst" het de pan weer uit deze maand.
We zetten er zo nodig graag nóg een pannetje bij!
Creative ochtend:
In het nieuwe jaar zijn er weer de creatieve ochtenden die geleid worden door Sarianne.
U kunt op allerlei gebied deze ochtend zelf samenstellen door o.a. borduur,- brei,- en haakwerk maar ook alleen gezellig koffie drinken met elkaar. Of te sjoelen, een kaartje leggen of
gezellig met elkaar een praatje te maken. Alles mag als het maar leuk is.
Sarianne nodigt u uit om op woensdag 7 januari as. van 10.00-12.00 uur in De Voorhof gezellig mee te doen.
Enne........u weet het: elke eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar en is bedoeld
voor zowel dames als heren. Wees welkom!

Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

www.pkndevoorhof.nl

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

