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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. Lokhorst, Laan v Blotenburg 62 en 

naar Mw. Timmer-Veenhof, PC Hoofdlaan 10 .  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: Kerk in Actie Werelddiaconaat. Cashewnoten voor een betere 

toekomst. Opkomen voor de rechten van inheemse groepen, dat is wat partneror-

ganisatie Non Timber Forest Production (NTFP) in Cambodja doet. NTFP helpt 

etnische minderheden om de toegang tot en eigendom over hun land en natuur-

lijke 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 groepen in de 

samenleving te verbeteren. 

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 weer thuis. 

- Mw. M. Boshuis-den Daas, Schans 44, heeft bij een val haar heup gebroken. 

Ze heeft in het Meander Medisch Centrum een operatie ondergaan en moet reva-

lideren. Het is de bedoeling dat ze dit weekend naar een revalidatiecentrum is 

overgebracht, welke wordt nader bekend gemaakt.  

 

Overleden: 

Op 28 januari 2015 is overleden Gunther Ralf (Guus) Zitzmann, Kersentuin 71, 

op de leeftijd van 76 jaar. Op dinsdag 3 februari is er gelegenheid de familie te 

condoleren in De Voorhof, van 19.30-20.30 uur. Op Woensdag 4 februari zal 

een dankdienst voor zijn leven worden gehouden in De Voorhof.  

Aanvang 11.15 uur. De crematie zal daarna in besloten kring plaats vinden. 

 

 

 

 

 

10.00 uur       Doopdienst 
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Bert Boels 

Diaken              : Tineke van Langeveld 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Alice Bossema 

Koster               : Johan Stoffer 

Zingen   

 

 

Vandaag zal Niek Nederlof worden gedoopt, zoontje van Janneke en André Nederlof,  

Van Steenbergenlaan 17. 

 

 

Er is een lithurgie. 

 

 

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 8 februari 2015 Viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur  ds. Dick Steenks  

Collecte: 1e collecte is bestemd voor ZWO (HA) 

      2e collecte : Plaatselijke diaconale doelen  

 

 

15.30 uur ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 

 

18.30 uur ds. Pieter Koekkoek  Johannes de Heer dienst. 

 

Volgende week zondag avond is er een Johannes de Heer dienst. We zingen veel liederen van 

Johannes de Heer, maar ook kijken we naar wie hij eigenlijk was en wat zijn theologisch den-

ken was. De leiding is in handen van Pieter Koekkoek en Anneke Methorst 

 

 

           1 februari 2015 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Contactmiddag: 
De eerstvolgende contactmiddag wordt gehouden op dinsdag 10 februari. Aanvang: 14.30 

uur. Onderwerp: “Flora en Fauna langs de Amersfoortse grachten”. Inleider: de Heer B. Ra-

mak uit Amersfoort. Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel 2864563, of naar 

Mw. C. Aarsen, tel. 2862700. Graag bellen voor zaterdag 7 februari. 

  

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 de maand februari. De voedselbank heeft aangegeven dat blikken groente ook 

hard nodig zijn. Mogen we weer op uw gulle gaven rekenen? 

 

Bijbellezen vanuit de grondtekst: 

Op maandag 9 februari wil Pieter Koekkoek samen met belangstellenden enkele van de 

preeksteksten voor de komende periode lezen vanuit de grondtekst. Aanvang 20.00 uur in De 

Voorhof. Als u mee wilt doen graag even melden per e-mail of telefonisch bij Pieter Koek-

koek. Een vertaling ligt volgende week gereed in de hal van de kerk. 

 

Uitnodiging Stapeldiner, zaterdagavond 7 maart 2015 
Vanuit de taakgroep Verdieping en Ontmoeting wordt er een stapeldiner georganiseerd. U 

wordt van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Bij een stapeldiner wordt het voorge-

recht, hoofdgerecht en dessert op verschillende adressen geserveerd. Zo vormt zich bij elk 

gerecht een nieuw groepje mensen. Tijdens het eten willen we met elkaar in gesprek ter ver-

dieping en ontmoeting. We zoeken voor dit stapeldiner natuurlijk gasten én gastheren/

gastvrouwen (die een voorgerecht en hoofdgerecht) willen maken. Het dessert nuttigen we 

met z’n allen op één en hetzelfde adres. Wie het leuk vindt om hieraan deel te nemen dan wel 

te koken kan zich opgeven. Opgave kan aan het eind van de dienst via het inschrijfformulier 

in de hal of via Annelies Buurmans: buurmansa@gmail.com / 033 286 73 19.  

 

Naaiatelier: 

Het ZWO Naai Atelier gaat weer van start vanaf 15 april tot en met 20 mei 

2015, iedere woensdagavond. Wilt u meedoen als MEDEWERKER voor naai-

werkzaamheden en/of naaiwerk. Geef u dan op via zwo@pkndevoorhof.nl / 

0634305081 of via de intekenlijst in de hal. 

 

Sirkelslag:  
Vrijdag 6 februari zullen de jongeren van 4G weer meedoen met de landelijke Sirkel-

slag.  Een interactief en online spel tegen de rest van kerkelijk Nederland. Dit keer draait het 

spel erom om aandacht te vragen voor kinderarbeid. Vrijdagavond zal een van de spelonder-

delen een veilig zijn. Hierbij willen we vast om jullie hulp vragen: Kunnen jullie vrijdag-

avond de PKN-facebook pagina in de gaten houden en als je een oproepje via de whats app 

krijgt, deze direct door-appen naar de rest van je vrienden. Zo willen we een zo groot moge-

lijk aantal mensen bereiken en deze veiling tot een succes maken. Al het opgehaalde geld zal 

worden ingezet tegen de strijd tegen kinderarbeid. U kunt vrijdag avond al uw spullen naar de 

kerk meenemen die geveild mogen worden. Ook kunt u uw talenten aanbieden, denk hierbij 

aan huiswerkbegeleiding, de auto wassen, computerles, of andere leuke klusjes en talen-

ten. Wij hopen op een succesvolle veiling.       Namens 4G,  Nathalie en Sonja.  

 

 

JOP: 

Als jeugdouderlingen vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

Binnen de taakgroep JOP werken wij vanuit onderstaande missie en visie; 

Onze  missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitdagen te 

groeien in geloof. De visie is: Wij willen op een dynamische creatieve manier een passend 

aanbod bieden voor elke doelgroep waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. Er 

zijn veel vrijwilligers actief om voor elke doelgroep een passend aanbod te bieden. Te denken 

valt hierbij o.a. aan oppassen tijdens de kerkdiensten, kindernevendienst, tienerdienst,  JOP 

basiscatechese, JOP kids, 4G tienerclub, 15+ meet and eat, 18+ meet and eat, etc. 

Veel vrijwilligers, echter toch nog te weinig. Met name binnen de kindernevendienst, JOP kids 

en de 4G tienerclub zijn wij hard op zoek naar vrijwilligers. Vindt u het belangrijk dat de jeugd 

binnen onze gemeente een plek heeft om op zijn/haar manier het geloof te beleven en denkt u ‘ 

daar wil ik ook energie in steken’, neem dan contact met ons op via telefoon of mail. Vraagt u 

zich af wat bovenstaande activiteiten inhouden, kijk dan eens op de website van onze gemeente 

of spreek ons eens aan. Wij hopen op veel energie!!Elly Kramer, jeugdouderling 12+ en Gerda 

Holl, jeugdouderling 12-  elly.kramer68@gmail.com  / 06-40396261 arnoud.holl@hetnet.nl / 06

-10164547 

 

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. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over dit initiatief.  

 

Startzondag, 13 september 2015: 

Wij zoeken een vrijwilliger die de Startzondag mede wil organiseren. Heb jij leuke ideeën en 

wil je eenmalig iets doen. Wij zoeken een aanjager (hoeft geen ambtsdrager te zijn) die samen 

met andere vrijwilligers de Startzondag mede wil organiseren. Je hoeft het zeker niet alleen te 

doen J. Vragen of meld je aan via scribaat@pkndevoorhof.nl, / 033 2583746 of een van de pre-

dikanten. 

 

Personenboek: 

Ook vandaag is er na de dienst de mogelijkheid een foto te laten maken. Per persoon/gezin ne-

men  we meerdere foto’s zodat we een mooie uit kunnen kiezen. Neem er even de tijd voor en 

kom naar de zijzaal. Als u vragen heeft, kunt u daar ook terecht. 

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

gemeentegids@pkndevoorhof.nl 
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