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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. Heus-Esser, van Gendtlaan 3 en naar 

Mw. Blaauwendraad-Dirksen, Pr. Bernhardstraat 13 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: Plaatselijke diaconale doelen: o.a. de kosten gemaakt ter ondersteu-

ning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

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

maakt moeten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te 

brengen. 

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

Berichten uit de Gemeente: 

Mw. J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4, is opgenomen in Verzorgingshuis 

Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. 

Dhr Guus Zitzman, Kersentuin 71, is opgenomen in het Meander ziekenhuis in 

Amersfoort 

 

Studieverlof ds. Steenks 

Komende week, van 12 t/m 17 januari, heeft ds. Steenks studieverlof. Ds. 

Koekkoek neemt waar indien nodig. 

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! 

Voorstelling ‘Deining’ over het nieuwe liedboek 

Het verschijnen van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk is aanleiding 

voor „DEINING‟: een hilarische scheepstocht langs diverse stromen en havens 

waar liederen worden opgehaald, een interactieve voorstelling rond de verschil-

lende geluiden en windrichtingen van het Liedboek, dé manier om speels en 

creatief kennis te maken met de verschillende facetten van het Liedboek. De 

voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier en wordt gespeeld door: Andries Govaart, 

Johan Klein Nibbelink en Wim Ruessink (allen professioneel en creatief betrok-

ken bij het maken en uitvoeren van kerkmuziek en liturgie). Voor meer informa-

tie: www.deining.nu .  

Datum en tijd:  

Vrijdag 16 januari, 20.00 uur (koffie en thee, 20.15 uur start programma).  

Entree: € 7,50 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Alice Bossema 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector    : Annelies Buurmans 

Koster               : Ad Kleinveld 

Zingen    : Psalm 100: 1,2 en 3 ….. 4 

                                                         : Lied 523 

                                                         : Lied 1008: 1 en 3 

Schriftlezing                                   : Jesaja 55: 1 t/m 11 

Zingen:     : Lied 146c: 1 en 5 

Schriftlezing    : Marcus 1: 1 t/m 11 

Zingen    : Lied 527:1(a), 2(v), 3(a), 4(m), 5(a) 

     : Lied 686: 1 en 2 

     : Lied 969 

 

18.30 uur:  Poëzievesper :      muziek en poëzie rond het jaargetijde van de winter 

Thema:”Midden in de winter word ik licht” 
Predikant    : ds. K. Bregman uit Soest 

Ouderling van dienst             : Jaap de Ronde 

Diaken              : Kees van Wolfswinkel 

Organist              : Berend van Surksum 

Koster               : Jan de Lange 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 18 januari 2015 

10.00 uur ds. Dick Steenks     Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid  

Collecte: De Protestantse Kerk wil een oecumenische kerk zijn. Wij willen daarbij het ge-

loofsgesprek stimuleren tussen kerken, landelijk en plaatselijk. Dat vraagt wat van kerken, 

want willen we in staat zijn tot het leren van elkaar, zullen ook lastige of gevoelige zaken be-

spreekbaar moeten zijn. Dat kan alleen op basis van een wederzijds zoeken en erkennen wat 

ons bindt in het ene lichaam van Christus. De Protestantse Kerk streeft er naar te blijven in-

vesteren in het werk van de Raad van Kerken en wil kerken stimuleren aansluiting te vinden 

bij de Raad 

18.30 uur Geen Dienst 

 

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert de komende maand diverse  

activiteiten: Vanavond Poëzievesper om 18:30uur. (zie verder teksten met *) 

 

*Lezing J.J. Suurmond ‘Meer Geluk dan Grijsheid’ 

Op dinsdag 20 januari houdt Jean Jacques Suurmond een lezing over ouder worden onder de 

titel “meer geluk dan grijsheid”.  

Aanvang 14.30 uur in De Koningshof, Kerkplein 1 te Doorn.  

Toegang vrij (vrijwillige bijdrage).  

 

           11 januari 2015 

   Zondag na Epifanie 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink.Griftpark 14    E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

VOEDSELBANK: 

 Er is geweldig gehoor gegeven aan het verzoek om  in december pakken  koffie mee te ne-

men  t.b.v. de voedselbank. December maand koffiemaand was als eerste activiteit een suc-

ces. 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  bijzon-

der 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! 

 

Gemeenteraadpleging: 

Na de dienst van zondag, 25 januari 2015, zegge rond 11.15 uur, zal er na een kopje koffie of 

thee een Gemeenteraadpleging plaatsvinden. 

Informeel en open, in de kerkzaal van De Voorhof krijgt u een uitgebreide presentatie van de 

plannen m.b.t. de herinrichting van de hal, de kosten en de financiering. 

U krijgt de gelegenheid om uw mening, ideeën en suggesties met ons te 

delen. Na inventarisatie worden dan de plannen, met uw inbreng, in fe-

bruari 2015 ter besluitvorming aan de kerkenraad aangeboden. Voor de 

kinderen zal er een aparte activiteit worden georganiseerd (!) Wij zien 

uw komst met enthousiasme tegemoet.  

De kerkenraad scribaat@pkndevoorhof.nl 

 

Schoonmaken: 

Beste mensen, Woensdag 14 jan. a.s. willen we weer de kerk schoonmaken.  

Het zou fijn zijn als er weer veel mensen willen helpen. 

Lekker poetsen en daarna gezellig koffiedrinken. Hopelijk tot a.s. woensdag. 

De schoonmaakcommissie. 

 

Kerkdienst Zondag 18 januari. 

De morgendienst is een samenkomst met de parochianen van de H. Catharinakerk. In die 

dienst gaat onze predikant Dick Steenks voor. 

Het is de jaarlijkse Gebedsdienst voor de Eenheid. Het koor van de Catharinakerk verleent 

haar medewerking aan de dienst. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van het 

aangeboden materiaal, gemaakt door een oecumenische groep christenen uit Brazilië. 

Het thema zal zijn: Dorst. We lezen en horen daarom het verhaal over De Samaritaanse 

vrouw bij de bron. Namens de voorbereidingsgroep bijzondere diensten.Stef Loosman. 

 

Spiritualiteit in de lectuurhoek 

Januari is de maand van de Spiritualiteit. Over dit onderwerp vindt u een aantal boeken in de 

lectuurhoek. Daarnaast liggen er ook andere inspirerende boeken en wij nodigen u dan ook 

van harte uit een kijkje te nemen. Meer informatie over de boeken kunt u ook lezen in de 

Schakel van eind januari. Namens de Lectuurcie. Tiny van Dijk. 

 

* Filmavond 29 januari 19.30u: The late quartet 

Een wereldberoemd strijkkwartet komt in de problemen als het oudste lid van het kwartet 

getroffen wordt door de ziekte van Parkinson. In aanloop naar hun 25-jarig jubileumconcert 

lopen de gemoederen hoog op.  

Aanvang: 19.30u in De Voorhof. Inloop vrij. Entree gratis.  

     
*Taakgroep Verdieping en ontmoeting: 

De Taakgroep Verdieping en Ontmoeting nodigt u uit voor een Stiltewandeling. 

Start: zondag 18 januari om 7.30 uur bij de slagbomen van het Henschotermeer 

(om 7.15 uur met de fiets bij de rotonde op de Grift). 

Thema:   “Overal om je heen is ruimte als je je handen openvouwt.  

Kijk om je heen en adem de dag”. 

Na een stilte wandeling eten we een broodje in de Voorhof en  

mogelijkheid  om  de Oecumenische Gebedsdienst voor de Eenheid  

te bezoeken. Opgave per mail bij Alette van de Lagemaat, avdla-

gem@kpnmail.nl 

  

Amnesty Werkgroep Woudenberg 
De Russische Artyom Savyolov werd op 31-12-2014 vrijgelaten! 

Hij werd in 2012 opgepakt na vreedzame demonstraties tegen Poetin op het Bolotnaya-plein in 

Moskou. „Ik ben iedereen die me steunde vanuit de grond van mijn hart dankbaar. Het was zo 

belangrijk om te weten dat er buiten mensen waren die op me wachtten. Het zou zoveel zwaar-

der geweest zijn zonder jullie steun.‟ 
De Schrijfmarathon op zaterdag 13-12-2014 is een groot succes geworden! Om 12.00 uur is de 
marathon door de burgemeester geopend. Met het schrijven van enkele voorbeeldbrieven gaf zij 
het startsein. Het resultaat om 16.00 uur: 120 handgeschreven brieven, 208 ondertekende brie-
ven en 138 getekende kinderkaarten! Amnesty Werkgroep Woudenberg kijkt met veel plezier 
terug op deze activiteit.  
Deze zondag: Groetenactie voor Zimbabwe Peace Project 
Wij vragen aandacht voor mensenrechtenorganisatie Zimbabwe Peace Project (ZPP). ZPP mo-
nitort mensenrechtenschendingen in het hele land. Met deze actie willen wij hen een hart onder 
de riem steken. Teken daarom de kaarten in de hal! 
Personenboek……..elkaar beter leren kennen en meeleven waar nodig. 

 We hebben al  bijna 100 namen geregistreerd.  

Heeft u nog geen formulier ingevuld?  

Het zou fijn zijn als u dat per omgaande wilt doen. 

U kunt het formulier via de website invullen: www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek. 

Dit heeft onze voorkeur.  

Indien u dit niet lukt, kunt u het formulier (dat bij u thuis is bezorgd of dat u in de hal van de 

Voorhof kunt meenemen) invullen en gewoon in de daarvoor bestemde bus in de hal van de 

Voorhof deponeren of via email toesturen. 

Mogen wij op uw medewerking rekenen, dan kunnen wij een mooi boek maken.  

Heeft  u hulp nodig bij het invullen van het formulier, laat het ons gerust weten! Wij komen u 

dan helpen. Heeft u geen foto? Wij kunnen regelen dat er een leuke foto wordt gemaakt.  

Veel leden hebben behoefte aan de combinatie naam en beeld. Op deze manier zullen we elkaar 

beter (her)kennen.   

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: gemeentegids@pkndevoorhof.nl.  

Jannette Maijen, 06-11286220   Gerda van den Brink, 06-13794955 
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