
 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. van Voorthuizen, Parklaan 18 en naar  Mw. v 

Kleef-Heikamp, Burgwal  111. 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: Oecumene Zondag van de eenheid. De Protestantse Kerk wil een oecume-

nische kerk zijn. Wij willen daarbij het geloofsgesprek stimuleren tussen kerken, lande-

lijk en plaatselijk. Dat vraagt wat van kerken, willen we in staat zijn tot het leren van 

elkaar, zullen 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 blijven 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 bijkomende kosten vallen die 

nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 

ook iets extra’s verdienen. 

 

Berichten uit de Gemeente:  
Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, mag woensdag vanuit het Militair Revalidatie 

Centrum Aardenburg weer naar huis. Vanaf dan gaat hij vanuit huis revalideren. 

Mevr Hoekstra (P.Potterlaan 18) is weer thuis uit het ziekenhuis 

Mevr Koopmans (Geersteinselaan 60) lag in het ziekenhuis voor een knieoperatie. Zij is weer 

thuis 

Mevr J. de Jong, (Griftdijk 17) is weer thuis uit het ziekenhuis 

Dhr J. Stoffer, N. Bergsteijnweg 4, is opgenomen in het Meanderziekenhuis in Amersfoort 

Mevr van der Wiel Hoogendorplaan 24 is opgenomen in het Meanderziekenhuis in Amersfoort 

 

Bericht van overlijden 

In de leeftijd van 78 jaar is op 12 januari 2016 Gerrit van den Berg, Van Hogendorplaan 23, 3931 

HN, overleden. De afscheidssamenkomst is op maandag 18 januari om 13.30 uur in uitvaartcen-

trum Henschoten, Henschoterlaan 44, te Woudenberg. Aansluitend is er nog gelegenheid tot con-

doleren en ontmoeting. 

 

Kerkdienst van 31 januari a.s.   
In de dienst van 31 januari a.s. zal Annelies van Ravenhorst-Hogeveen (De Maat 8b) 

worden bevestigd in het ambt van diaken  

 

 

10.00 uur     Gebedsdienst eenheid  
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek en RKgast 

Ouderling van dienst              : Alice Bossema 

Diaken               : Meino Huisman 

Lector               : Sierd Smit 

Koster                : Anton Veldhuizen 

Leiding Kindernevendienst  : Sylvia van de Peut en Mirjan Schep  

Job basics     : Janneke Smit en Suzanne van Driel  

Zingen      
 

mmv interkerkelijk koor Rejoice       Er is een gedrukte 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  Geen Dienst 

 

 

 

Kerkdiensten komende week: 

 

Zondag 24 januari  2016 

10.00  uur  ds. Mw. Tjitske Meijer  

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 Heden dienst 

Collecte: JOP Voorhof. De taakgroep JOP zet zich in voor en met de jongeren uit ‘De  

Voorhof’. Onze missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uit-

dagen te groeien in geloof. En onze visie: We willen op een dynamische en creatieve manier 

een passend aanbod bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd 

wordt. JOP organiseert daarom diverse activiteiten en daarvoor is uw bijdrage aan deze col-

lecte onmisbaar. 

 

                    Vierde zondag van Advent 
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              17 januari 2016   

      
             Tweede zondag na Epifanie 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink.Griftpark 14.     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank januari 2016: 

2015 was een groot succes. Dat ook 2016 maar weer een prachtig resultaat mag opleveren. 

Dat 'geloven' we toch ook  met zijn allen? Het jaar begint gezond. Voor januari graag pakken 

of dozen •havermout (Brinta)  en/of ••cruesli, en/of •••cornflakes  We maken het niet té 

"gortig" maar én/én smaakt uiteraard nóg lekkerder.   

•Dank, ••dank, •••dank. 

 

Hof van Heden 24 januari 18.30 uur: Marco Borsato popdienst: 
De Hof van Heden Commissie organiseert a.s. zondagavond 24 januari een Marco Borsato-dienst in De 

Voorhof. Het thema van de dienst is ‘droom, durf, doe en deel’ en wordt geleid door ds. Dick Steenks. 

Het blijkt dat je een hele kerkdienst moeiteloos kan vullen met Borsato-nummers. Want veel nummers 

van hem gaan over levensvragen, vragen uit de Bijbel. Marco Borsato heeft liederen met mooie teksten 

die je kunnen raken of waar een duidelijke boodschap in zit. Kerkgangers moeten weten dat dit een 

dienst is met alleen maar Borsato-nummers. Iedereen is van harte welkom. 

 

Gezocht: kleding voor kunstwerk in de kerk  
Met het Feest van de Geest in mei 2016 hangt er in De Voorhof een groot labyrintdoek. Dichter en kun-

stenaar Monica Boschman verwerkt in het doek delen van kleding gedragen door mensen uit de Wou-

denbergse (geloofs)gemeenschap. In De Voorhof staat een doos waarin u tot maandag 18 januari 2016 

een kledingstuk kunt doen. Graag met een briefje erbij waarop uw naam staat. Zie voor meer informatie 

onze website en/of de Schakel.  

 

Uitnodiging Stapeldiner, zaterdagavond 6 februari 2016 
Vanuit de taakgroep Verdieping en Ontmoeting wordt er een stapeldiner georganiseerd op zaterdag-

avond 6 februari. Het diner begint om 18.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. U wordt van harte uitgeno-

digd 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 gasten én gastheren/-vrouwen (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 kan zich opgeven in de hal vd kerk of via Annelies Buur-

mans: buurmansa@gmail.com / 033 286 73 19. Opgave kan tot 1 februari.  

 

Gespreksavonden pauselijke encycliek Laudatio Si 
De werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk wil in het kader van haar activiteiten peilen of er 

voldoende belangstelling is onder de parochianen en de gemeenteleden van De Voorhof voor het bijwo-

nen van drie gespreksavonden over de pauselijke encycliek “Laudato Si” (Geprezen zijt Gij). Paus 

Franciscus roept in zijn encycliek ieder mens van goede wil op om zorg te dragen voor ons gezamenlijk 

huis: moeder Aarde. De avonden worden ingeleid en begeleid door Marcel Sarot en Marjolein Tiemens-

Hulscher en gehouden in de H. Catharinakerk op 2, 16 en 30 maart a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur. U 

kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via de e-mail: groenecatharinakerk@gmail.com 

 

 

 

     

 

 

 

Beeld en Geluid in De Voorhof (4)  
Het gaat steeds beter  met onze nieuwe beeld & geluidsinstallatie. De kerkdienst kan nu niet 

alleen in de hal maar ook thuis gevolgd worden. Inloggen kan via onze website met de link 

Kerkradio en KerkTV op onze website https://www.pkndevoorhof.nl/kerktelefoon , met de keus 

tussen alleen geluid of zowel beeld als geluid. We krijgen veel positieve reacties van mensen 

die om welke reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen.  

Op deze wijze kunnen ze zich toch deel voelen van onze gemeenschap.  

Inmiddels hebben zich al 6 mensen voor het bedieningsteam aangemeld, maar met meer teamle-

den wordt het aantal "diensten" ook weer minder. U/jij kan je opgeven bij Johan Thiescheffer. 

Verder hebben we aandacht voor de privacy van de aanwezigen bij diensten in De Voorhof. 

Alhoewel veel beelden van de achterzijde worden opgenomen is het mogelijk dat mensen her-

kenbaar in beeld komen. Bijvoorbeeld bij het uitgaan van de kerk, maar ook degenen die in de 

hoek naast het orgel zitten. Ook kinderen komen in beeld bij het gesprek met de predikant voor-

dat ze naar de kindernevendienst gaan. We denken dat dit voor de thuisblijvers (en de ouders?) 

juist erg leuk is. Om een goed beeld van de kerkdienst te kunnen overbrengen is het ons inziens 

van belang zo veel als mogelijk van de activiteiten in de kerk te laten zien. 

Maar het kan natuurlijk zijn dat er mensen zijn die niet in beeld willen komen. Graag horen wij 

dit en zullen dan naar een oplossing zoeken. U kunt dit bij mij via onderstaand telefoonnum-

mer/ mail of bij één van de predikanten aangeven. Sowieso komen de mensen in de zijzaal en 

de achterste rijen in de kerkzaal niet zichtbaar in beeld. Uw reacties worden vanzelfsprekend 

met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Mocht u nog andere vragen heb-

ben over de nieuwe situatie, dan horen we het graag. 

Namens de audio/video cie.  Johan Thiescheffer.  Tel. 0625080906 of tfr@yuniko.nl 

Beheer van De Voorhof(3):             

Zoals u inmiddels wel weet doen we in 2016 een stuk van het beheer (het werk van Gera) van 

De Voorhof met vrijwilligers. Dat willen we omdat Gera heeft aangegeven dat ze op afzienbare 

termijn wil gaan stoppen. Maar ook omdat we zoeken naar mogelijkheden om de kosten van het 

beheer te drukken. De vrijwilligers worden het 1e jaar aangestuurd door Gera en Alice (die al 

langere tijd de inval was voor Gera). En zo gaan we er van uit dat de kwaliteit van het beheer 

blijft zoals we dat gewend zijn. Er hebben zich inmiddels 12 mensen voor vaste inroostering 

aangemeld met nog een 4-tal als stand-by. Dat is mooi, maar eigenlijk hebben we er nóg een 

paar nodig (vooral overdag), omdat niet iedereen altijd beschikbaar is. We zoeken mensen die 

in ploegjes  van 4 of 5 personen één week per maand wat activiteiten willen doen. Dus in die 

ene week moet je op ca. twee dagdelen beschikbaar zijn; de andere weken ben je vrij. In die 

week mag je samen met de anderen uit jouw “ploegje” de taken verdelen: kerk openen en slui-

ten, koffie schenken, een aantal schoonmaak activiteiten, wat klusjes, gastvrouw/heer zijn, etc. 

Belangrijk is te weten dat de echte schoonmaakwerkzaamheden gedaan worden door de schoon-

maakgroep die dat al jaren doet en dat de zondag er buiten valt. Daarvoor hebben we de (ook 

vrijwillige) kosters. We zien uw/jouw aanmelding tegemoet. 

Namens het voorbereidingsteam Beheer, Johan Thiescheffer, Tel. 0625080906, tfr@yuniko.nl 

NB Inmiddels hebben Gera en Alice als coördinatoren een eigen telefoon. Het nummer is 

0683156006. Ook is er een speciaal mailadres aangemaakt  beheerder@pkndevoorhof.nl 

Deze gebruiken voor contact met Gera en/of Alice i.p.v. het privé nummer en mailadres. 

(Eind september 2015 bestond de naam Protestantse Gemeente De Voorhof 10 jaar) 
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