ZONDAGSBRIEF
Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg

10.00 uur
School Kerk dienst bovenbouw
Predikant
: ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst
: Gerda Holl
Diaken
: Sonja van Dijk
Organist
: Berend van Surksum
Lector
: Sierd Smit
Koster
: Mary Vunderink
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

15 februari 2015

Bloemen:
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Hazeleger-v d Berg, Blotenburgerhof
9 en naar Mw. Meerbeek- v Egdom, Witte de Withlaan 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: PlaatselijkeVoedselbank 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, door het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die
voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.”
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig
zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen.
Berichten uit de Gemeente:
- Mw. M. Boshuis-den Daas, Schans 44, revalideert op de afdeling Beweging
3.0 van het Meander ziekenhuis, kamer 671, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort.

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 22 februari 2015
10.00 uur
ds. Dick Steenks
met medewerking van de Cantorij
Collecte: 40 dagen tijd collecte t.b.v. ZWO.
18.30 uur
ds. Dick Steenks
Hof van Hedendienst: zet je geluid ff uit:
Volgende week zondag is er om 18.30 uur een Hof van Heden dienst. Thema van deze dienst
is: ‘zet je geluid ff uit’. In de wereld waarin we leven is er veel geluid. Dat geluid vraagt vaak
wat van je. Met je mobiel ben je altijd stand by, Facebook, instagram en Whats app vragen je
aandacht. TV kijken vult je tijd verder en met een IPod in je oren ben je altijd verzekerd van
je favoriete muziek. Maar kan het geluid ook ff uit? Om stil te zijn? De 40dagentijd die net is
begonnen is een tijd om stil te staan, een beetje dieper over jezelf en de dingen na te denken.
In deze Hof van Heden dienst gaan we daar stil bij staan. Iedereen van harte welkom.
Voorganger: ds. Dick Steenks, muzikale medewerking: Piet de Vries.

Overleden:
Op 9 februari is overleden: Johanna Hermina Mulder- Buimer op de leeftijd van
86 jaar. (Vermeulenhof 5) De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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?
.

Vakantie:
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 februari t/m 1 maart.
In dringende gevallen kunt u terecht bij ds. Dick Steenks of de wijkouderling.
Lezing Hannelieke van de Beek, kunstenares:
Hannelieke van de Beek is de kunstenares die dit jaar betrokken is bij de 40-dagentijd van de
Voorhof. Enkele kunstwerken van haar worden in de kerk gehangen en zullen verweven worden in de kerkdiensten. Volgende week zondag 22 februari, de 1e zondag van de 40dagentijd, zal Hannelieke na de kerkdienst een korte lezing geven over haar kunst. Aanvang:
rond 11.30 uur in de kerkzaal.
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 voorgerecht, 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 verdieping 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 hieraan wil deel te nemen dan wel te koken kan
zich opgeven. Opgave aan het eind van de dienst via het inschrijfformulier in de hal of via
Annelies Buurmans: buurmansa@gmail.com / 033 286 73 19. Opgave kan tot 23 februari.
Het ZWO Indiaas Restaurant:
Wij zoeken MEDEWERKERS; koks, bediening en afwashulp, Geef u ook op voor een of
meerder avonden! Periode; 3 vrijdagavonden van 17 tot 21 uur 2015 in De Voorhof . Data
onder voorbehoud; 10 april, 24 april en 22 mei 2015. Meer informatie en opgeven: zwo@pkndevoorhof.nl / 06-4540508, .Pieter Koekkoek / Gerrit Jan Busser / Lous Wijnberg / Betty Eijbergen / Diet
Karel / Johan Jansen.
Personenboek:
We missen nog een aantal formulieren. Het is belangrijk dat wij van elk lid het formulier, bij
voorkeur natuurlijk ingevuld, retour ontvangen. Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan
vragen wij u dit nu per omgaande te doen. U kunt het formulier via de website invullen:
www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek. Het formulier mag u ook in de hal van De
Voorhof invullen en deponeren in de daarvoor bestemde bus. 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.
gemeentegids@pkndevoorhof.nl.
Jannette Maijen, 06-11286220 Gerda van den Brink, 06-13794955

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 cilinders genoemd). Iedereen kan het leren, er is géén ervaring voor nodig. De workshop, onder leiding van Els en Werner van der Burgh wordt gegeven in het beeldhouwatelier op de 2 de verdieping 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.
Oude Liedboeken:
Misschien hebt u het al in De Schakel gelezen: onze vorige Liedboeken die we niet meer gebruiken 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 Liedboeken
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 Curaçao 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.
Musical:
Beste Gemeenteleden, De decorploeg van de musical is druk met de voorbereidingen. Binnenkort gaan we met de verfkwast aan de slag. Om de kosten binnen de perken te houden zijn we
op zoek naar verf. Heeft u nog blikken verf staan die u niet meer gaat gebruiken, maar waar nog
goede verf in zit, dan zouden wij dat graag gebruiken om het decor van de musical kleur te geven. Heeft u verf voor ons, neem dan contact met ons op en wij halen de verf bij u op. U kunt
ons bereiken op 06-51585346 (Johan Jansen, graag tussen 18:00 en 20:00 uur) of op 0653950899 (Kees Wolfswinkel). Mailen mag ook naar jjansen14u@gmail.com.
De decorploeg.
Schoonmaken kerk:
A.s woensdag is het weer zover. Poetsen in de kerk. Iedereen die een uurtje wil helpen en zin
heeft in een kopje koffie, is van harte welkom a.s. woensdag van af 9 uur.
De schoonmaakcommissie.

Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

www.pkndevoorhof.nl

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

