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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. en Mw. Blok, t Schilt 32 en naar Me-

vr. H.Heus-Esser, Van Gendtlaan 3. 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: De Protestantse Kerk wil een oecumenische kerk zijn. Wij willen 

daarbij het geloofsgesprek stimuleren tussen kerken, landelijk en plaatselijk. Dat 

vraagt wat van kerken, want willen we in staat zijn tot het leren van elkaar, zul-

len ook lastige of gevoelige zaken bespreekbaar 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 investeren in het werk van 

de Raad van Kerken en wil kerken stimuleren aansluiting te vinden bij de Raad 

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

maakt worden om het gebouw op een aangename temperatuur te brengen. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: 

 

Dhr van Nieuw-Amerongen, Kaneel 8, is opgenomen in het Meander ziekenhuis 

in Amersfoort 

Mevr van der Putten-Oosterhout is opgenomen in het Diakonessenziekenhuis in 

Zeist 

Dhr Zitzman, Kersentuin 71, is weer thuis uit het ziekenhuis 

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

Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Anja Veltman 

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:  Geen Dienst 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 25 januari 2015 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 

18.30 uur ds. Dick Steenks Hof van Hedendienst 

 ‘Preek van de Leek’ met wethouder G. de Kruif. Thema: Rentmeesterschap. 

(zie verder de achterzijde voor nadere informatie) 

 

           18 januari 2015 

     



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  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! 

 

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 

 

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert de komende maand nog diverse  

activiteiten:  (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).  

 

* 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.  

 

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. 

Kerkdienst Zondagmorgen 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 aangebo-

den 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. 

  
CHURCH GOT TALENT 

Twee jaar geleden hebben de kinderen van JOP KIDS met veel plezier een breiworkshop, een 

skeelerworkshop, een toneelworkshop en vele andere dingen mogen ervaren. Heeft u een bij-

zonder talent en zou u/jij dit talent over willen brengen op de kinderen van JOP KIDS. Dan zijn 

wij op zoek naar u/jou! Op dinsdagavond 17 maart willen wij een avond organiseren om de 

kinderen van JOP KIDS in aanraking te brengen met het talent van onze gemeenteleden. Het is 

de bedoeling dat u de kinderen een workshop geeft in uw/jouw talent tussen 19.00 -20.00 uur. 

Mocht u materialen nodig hebben dan kunnen wij daar uiteraard voor zorgen.  

U kunt zich vanaf nu opgeven (tot 28 februari) door te mailen naar jopkids@pkndevoorhof.nl of 

te bellen naar 0636193063. Tevens kunt u hier ook terecht voor meer informatie over dit initia-

tief.  

Preek van de leek 

Op zondagavond 25 januari 2015 18.30 uur organiseert de commissie „Hof van Heden diens-

ten‟ een bijzondere dienst. Namelijk: de „preek van de leek‟. Het idee „preek van de leek‟ is een 

experiment binnen de bijzondere diensten die de Voorhof op de vierde zondagavond van de 

maand houdt. Een experiment op de grens van traditie en de dingen van deze tijd. Een verbinte-

nis tussen kerk en cultuur. Hiervoor wordt een podium geboden aan mensen, die bereid zijn hun 

inspiratie in het leven met ons te delen. Welke levensvisie ligt ten grondslag aan hun handelen? 

Wie of wat is de bron waaruit zij putten? De „preek van de leek‟ in de Voorhof is een reguliere 

kerkdienst, zij het in experimentele vorm. Het is aan de „leek‟ om de liturgie te maken.  

De leek die komende zondag gaat „preken‟ is wethouder Gijs de Kruif. Het thema waar hij op in 

zal gaan is: rentmeesterschap.  

We hopen vele mensen te mogen begroeten bij deze eerste experimentele „Preek van de Leek‟. 

Ds. Steenks zal een korte inleiding verzorgen.  

Namens de commissie Hof van Heden diensten, 

Annemiek van der Wansem (gebben06@zonnet.nl) 

 

Bijbel lezen vanuit de grondtekst 

Als er voldoende belangstelling voor is (ten minste 5 deelnemers) wil ik  weer in een aantal 

avonden preekteksten met u lezen vanuit de grondtekst. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn 

op maandag 9 februari, in de Voorhof, aanvang 20.00 uur. Als u mee wilt doen kunt u zich aan-

melden bij mij, telefonisch dan wel per e-mail. 

Pieter Koekkoek 
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