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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. v d Pol- v d Lee, de nieuwe Poort 54  

en naar Dhr. en Mw. Posthuma, Evertsenlaan 4.  Het zou fijn zijn als een ge-

meentelid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst 

melden bij de koster. 

 

 

Collecte:    

1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter 

ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-

dienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
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 Verzorgings-

huis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. Ze mag a.s. woens-

dag weer naar huis.  

- Mw. M. Timmer-Veenhof, P.C. Hooftlaan 10, heeft een paar dagen in het Me-

ander ziekenhuis gelegen vanwege een verkeerde reactie op de chemokuur.  

- Dhr van Nieuw Amerongen (Kaneel 8) is weer thuis uit het ziekenhuis  

- Mevr van der Putten hoopt maandag weer terug te keren naar verpleeghuis 

Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT  Zeist. 
 

 

Doopdienst: 

Volgende week zondag zal Niek Smit worden gedoopt, zoontje van Janneke en 

André Nederlof, van Steenbergenlaan 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Arend Hoogers 

Diaken              : Jan Kromhout 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Guus Wateler 

Koster               : Bertus Brouwer 

Zingen    : Psalm 66:1,2 

Gloria     : Lied 501* 

1e Schriftlezing   : Kolossenzen 1:24-2:5 

     : Lied 970 * 

2e Schriftlezing   : Marcus 1:14-20 

Acclamatie    : Lied 339a 

     : Lied 968:1,4,5 

     : Lied: 418 

Liederen met * worden voor de dienst geoefend 

 

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:  Hof van Hedendienst     “Preek van de Leek” met wethouder G. de Kruif.  

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Elly Kramer 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Koster              : Anton Veldhuizen 

Thema: Rentmeesterschap. 

Er is een liturgie.  

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 1 februari 2015 

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat. Cashewnoten voor een betere toekomst. 

Opkomen voor de rechten van inheemse groepen, dat is wat partnerorganisatie Non Timber 

Forest Production (NTFP) in Cambodja doet. NTFP helpt etnische minderheden om de toe-

gang tot en eigendom over hun land en natuurlijke bronnen te benutten en te beschermen. 

NTFP startte hiervoor een bijzonder cashewnoten project in het noorden van het land.  Doel 

van dit project is om meer inkomen te genereren en de positie en rechten van inheemse groe-

pen in de samenleving te verbeteren. 

 

 

18.30 uur Geen Dienst 
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VOEDSELBANK:  
Er is ook deze maand weer geweldig gehoor gegeven aan het verzoek om in januari rijst mee 

te nemen t.b.v. de voedselbank. De pakken rezen de krat uit! 

Hartelijk dank. 

En dan voor volgende week de maand februari.  

De voedselbank heeft aangegeven dat blikken groente ook hard nodig zijn. Mogen we weer 

op uw gulle gaven rekenen? 

 

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 inventari-

satie worden dan de plannen, met uw inbreng, in februari 2015 ter be-

sluitvorming aan de kerkenraad aangeboden. Voor de kinderen zal er een 

aparte activiteit worden georganiseerd (!) 

Wij zien uw komst met enthousiasme tegemoet. De kerkenraad scri-

baat@pkndevoorhof.nl 
 

Duistere teksten: 

Op maandag 26 januari wil Pieter Koekkoek weer een duistere tekst met u bespreken. Deze 

keer niet 1 bijbeltekst maar een woord: Wie of wat zijn toch die demonen die in de bijbel 

voor komen? Aanvang 20.00 uur in De Voorhof. 

 

Filmavond 29 januari 19.30u: The late quartet: 

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert een filmavond in het kader van het jaart-

hema ‘kunst’. Donderdagavond 29 januari een film over een muziekkwartet. Een prachtige 

film over een wereldberoemd strijkkwartet dat in de problemen komt als het oudste lid van 

het kwartet getroffen wordt door de ziekte van Parkinson. In aanloop naar hun 25-jarig jubile-

umconcert lopen de gemoederen hoog op.  

Aanvang: 19.30u in De Voorhof. Vanaf 19.00 uur koffie/thee. Na afloop is er gelegenheid om 

na te praten over de film. Entree gratis (vrijwillige bijdrage).  

 

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 

initiatief.  

     
Preek van de leek: 

Vanavond om 18.30 uur organiseert de commissie ‘Hof van Heden diensten’ 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 ex-

periment op de grens van traditie en de dingen van deze tijd. Een verbintenis 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 vanavond 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) 

 

Personenboek: 

Spontaan zijn er vorige week zondag van een aantal mensen foto’s gemaakt voor het personen-

boek. We proberen iedere zondag na de dienst de mogelijkheid te bieden om een foto te laten 

maken. Per persoon/gezin nemen  we meerdere foto’s zodat we een mooie uit kunnen kiezen. 

Ook vandaag is er die gelegenheid.  Maakt u er gerust gebruik van. 

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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