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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. Vermeulen- v d Munt, Vermeulenhof 

112 en naar Mw. Houtkooper-v d Hul en Corine Houtkooper, Griftpark 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: Heilig Avondmaals collecte, deze is bestemd voor de ZWO. 

2e Collecte: Plaatselijke Diaconale Doelen. 

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

 

 

Berichten uit de Gemeente: 

-Mw. M. Boshuis-den Daas, Schans 44, is opgenomen in het Meander Medisch 

Centrum . Maatweg 3, 3813TZ 

 

Overleden: Op 1 februari 2015 is overleden: Petra Bakker-Splinter op de leef-

tijd van 67 jaar. (Prinses Beatrixstraat 27). Op maandag 9 februari zal een af-

scheidsdienst plaats vinden in De Voorhof, aanvang 12.00 uur. Na de dienst is er 

gelegenheid de familie te condoleren. De crematie zal in besloten kring plaats 

vinden. 

 

Bijbellezen uit de grondtekst: 

Op maandag 9 februari lezen we weer een aantal Bijbelteksten uit de grondtekst. 

De teksten komen in de komende periode in de kerkdiensten aan de orde. Een 

letterlijke vertaling ligt gereed in de hal van de kerk. Aanvang 20.00 uur. 

 

Kerkbalans 2015:  Voor de actie kerkbalans 2015 zijn per 2 februari 676 toe-

zeggingen ontvangen voor een totaal bedrag van € 157.500=. Dat is gemiddeld € 

233= per toezegging. Wij verwachten er nog een flink aantal, want er zijn dit 

jaar 943 adressen benaderd, zodat het totaal bedrag aan ontvangsten het jaar 

2014 zal evenaren. Een ieder die heeft meegedaan heel hartelijk bedankt. U 

heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor het in stand houden van onze kerk. 

Hebben wij u gemist? Ga dan naar www.pkndevoorhof.nl en vul het toezegging 

formulier als nog in.      U doet toch ook mee? 

 

 

 

 

10.00 uur      Viering Heilig Avondmaal 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Johan Thiesscheffer 

Diaken              : Tineke van Langeveld 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Gerda Streef 

Koster               : Ab van den Pol 

Zingen   

Er is een liturgie met gebruik van het liedboek. 

 

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! 

 

 

 

15.30 uur:  ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in  Groenewoude 

 

 

 

 

18.30 uur Johannes de Heer dienst 

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Gerrit Jan Busser 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Seline Loef-Haalboom 

Koster    : Jan de Lange 

 

We zingen samen zijn liederen en ontdekken wat hem dreef in zijn leven. 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 15 februari 2015 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek  

Collecte: Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort. Missie van de organisatie Voedselbank: 

“Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, door een balans te vinden 

tussen tekort en overschot aan voedsel in de maatschappij, middels het aanbieden van voed-

selpakketten aan huishoudens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum 

van de bijstandsuitkering leven.” 

 

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

           8 februari 2015 
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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 de maand februari. De voedselbank heeft aangegeven dat blikken groente ook 

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

 

Amnesty International: Deze mensen zijn vrijgelaten: Ines Ben Othman was tot twee maan-

den gevangenisstraf veroordeeld nadat ze had geprobeerd een klacht in te dienen tegen een 

medewerker van de politie die haar lastig viel. Dr Tun Aung, vreedzaam activist, arts en isla-

mitisch gemeenschapsleider, kwam maandag 19 januari vrij. In 2012 werd hij op grond van 

verzonnen aanklachten tot zeventien jaar cel veroordeeld. Hij was vastgezet nadat hij had 

geprobeerd een menigte tot kalmte te manen tijdens een gewelddadige confrontatie tussen 

boeddhisten en Rohingyas. Al-Qazzaz, voormalig medewerker van de Egyptische ex-

president Morsi, is op 11 januari vrijgelaten. Hij zat meer dan anderhalf jaar zonder aanklacht 

gevangen. Deze zondag: Schrijfactie voor Syrische vluchteling. De 14-jarige Ali Özdemir 

werd in het hoofd geschoten toen hij probeerde te vluchten vanuit Syrië naar Turkije. Hij is nu 

aan beide ogen blind. De daders moeten worden berecht. Wij schrijven vandaag naar de Turk-

se autoriteiten en roepen hen op om onderzoek te doen naar het schietincident, de verantwoor-

delijken te berechten en Ali te compenseren voor zijn letsel.  Teken de petitielijst in de hal!!! 

Lezing kunstenares Hannelieke vd Beek: 

Zondag 22 februari 2015 rond 11.30 uur. Meer informatieverder kunt u vinden op onze site: 

www.pkndevoorhof.nl  
 

Uitnodiging Stapeldiner, zaterdagavond 7 maart 2015: Vanuit de taakgroep Verdieping en 

Ontmoeting wordt er een stapeldiner georganiseerd. U wordt van harte uitgenodigd om hier-

aan mee te doen. Bij een stapeldiner wordt het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert op ver-

schillende adressen geserveerd. Zo vormt zich bij elk gerecht een nieuw groepje mensen. Tij-

dens het eten willen we met elkaar in gesprek ter verdieping en ontmoeting. We zoeken voor 

dit stapeldiner natuurlijk gasten én gastheren/gastvrouwen (die een voorgerecht en hoofdge-

recht) 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: buurman-

sa@gmail.com / 033 286 73 19.  

 

Oude Liedboeken: 
Misschien hebt u het al in De Schakel gelezen: onze vorige Liedboeken die we niet meer ge-

bruiken krijgen in Curaçao een tweede leven!Ze worden daar nog in 3 PKN-kerken gebruikt 

en bij ons bezoek aldaar zag ik dat er wel een paar aan vervanging toe waren. Nieuwe Lied-

boeken kopen is geen optie maar gebruikte Liedboeken zijn van harte welkom. Hebt u thuis 

nog een  Liedboek liggen dat u toch niet meer zult gebruiken, denkt dan nog even aan Cura-

çao en neem het mee naar De Voorhof. Daar kunt u dat exemplaar in een doos doen voor een 

mooi tweede leven! Vast bedankt.     Cor van Langeveld.  Taakgroep Diaconaat.  

 

 

 

JOP: 

Als jeugdouderlingen vragen wij uw aandacht voor het volgende:  Binnen de taakgroep JOP 

werken wij vanuit onderstaande missie en visie; In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, 

waarin we jongeren uitdagen te groeien in geloof. Wij willen op een dynamische creatieve 

manier een passend aanbod bieden voor elke doelgroep waarbij een doorgaande lijn ge-

waarborgd 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. Vraagt u zich af wat 

bovenstaande activiteiten inhouden, kijk dan eens op de website van onze gemeente of spreek 

ons eens aan. Elly Kramer, jeugdouderling 12+ en Gerda Holl, jeugdouderling 12-   

elly.kramer68@gmail.com  / 06-40396261 arnoud.holl@hetnet.nl / 06-10164547 

 

Workshop : Vreugde in het scheppen met klei: Het jaarthema van de kerk is Kunst-zin-nig. 

Hierin past ook een workshop om zelf actief te zijn. Asfalt en cement scheiden ons hermetisch 

van het heerlijkste  dat de mensheid eens gekend heeft: de klei, de oerstof, waarvan  God de 

eerste mens heeft geschapen. In Jeremia 18 lezen we over de pottenbakker. Als de pot die hij 

maakte, mislukte, begon hij opnieuw en vormde de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich 

die had voorgesteld. Wij willen proberen ook een pot te maken, niet met de draaischijf, maar 

met de in de prehistorie gebruikte techniek van het werken met uitgerolde klei (worsten of cilin-

ders genoemd). Iedereen kan het leren, er is géén ervaring voor nodig. De workshop, onder lei-

ding van Els en Werner van der Burgh wordt gegeven in het beeldhouwatelier op de 2de verdie-

ping van het Cultuurhuis. Er is plek voor 15 deelnemers. 

Dag: Vrijdagavond Datum: 27 februari en 6 maart  Tijd: 19.30-22.00 uur     Graag van te 

voren aanmelden,  Tel: 033 286 2356 , mobiel 06 20823705    Email: els@wvanderburgh.nl 

Naaiatelier:  Het ZWO Naai Atelier gaat weer van start vanaf 8 april tot en met    

20 mei 2015, iedere woensdagavond. Wilt u meedoen als MEDEWERKER voor 

naaiwerkzaamheden en/of strijk. Geef u dan op via zwo@pkndevoorhof.nl / 

0634305081 of via de intekenlijst in de hal. 

 

Personenboek: Vandaag is er na de dienst weer de mogelijkheid een foto te laten maken. Per 

persoon/gezin nemen  we meerdere foto’s zodat we een mooie uit kunnen kiezen. Neem even de 

tijd en kom naar de zijzaal. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: Jannette 

Maijen, 06-11286220 Gerda van den Brink, 06-13794955  gemeentegids@pkndevoorhof.nl 
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