10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Leiding Kindernevendienst
Zingen
Schriftlezing
Schriftlezing

: ds. Mw. Tjitske Meijer
: Jaap de Ronde
: Janny Kaljee
: Piet de Vries
: Gerda Streef
: Ewout Blokhuis
: Gerda Holl en Jolanda Radstaake
: Lied 283 vers 1 t/m 5
: Lied 367-b
: Lied 146c vers 1, 6 en 7
: Genesis 3: 6 – 13
: Lied 139 vers 1
: Lucas 19: 1 – 10
: Psalm 139 vers 2
: Lied 835 vers 1, 2 en 3
: Psalm 121 vers 1, 4
: Lied 23c vers 1 t/m 5

24 januari 2016
Vierde zondag van Advent
Derde zondag na Epifanie
Bloemen:
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Lamberink, Huize Nieuwoord, Maarsbergseweg 22 en naar .Mw. Kwakernaak, Maarten van Rossumweg 13. Het zou fijn zijn als
een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster.

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!

Marco Borsato dienst
: ds. Dick Steenks
: Gerda Holl
: Géliene Boshuizen
: Anton Veldhuizen

Collecte: JOP Voorhof. De taakgr oep J OP zet zich in voor en met de jonger en uit ‘De Voorhof’. Onze missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitdagen 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 collecte onmisbaar.

Kerkdiensten komende week:
Zondag 31 januari 2016
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waar onder o.a. de kosten t.b.v. de ouder en middagen.
18.30 uur

Geen Dienst

ZONDAGSBRIEF

18.30
Hof van Hedendienst
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Koster
Because we believe
Mooi
De bestemming
De Speeltuin
Bijbellezing: Lucas 15 : 11 t/m 32
Tweede kans
Betover me
Droom, durf, doe en deel

Collecte:
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waar onder o.a. de kosten gemaakt ter
ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente.
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwer k, waar onder ook de bijkomende kosten vallen
die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc.
KND-collecte: Van onze kinderen voor ander e kinder en die om wat voor r eden
dan ook iets extra’s verdienen.
Berichten uit de Gemeente:
- Mevr. van der Wiel, van Hoogendorplaan 24 is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Dhr J. Stoffer, Nico Bergsteynweg 42 was opgenomen in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3. 3813 TZ Amersfoort. Johan gaat per 22-1 naar Birkhoven Zorggoed,
Soesterweg 533, 3819 BA Amersfoort.
- Mevr. W. Kromhout, Nijverheidsweg 13 is opgenomen in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ. Zij heeft haar heup gebroken en is daar aan geopereerd.
- Mevr. H. Voogt-Timmerman, Broederschapsland 16, 3931 DC, heeft een hersteloperatie aan de stembanden ondergaan in het Meander ziekenhuis.
- Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, 3931 KT, is opgenomen in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort vanwege rugklachten.
Hof van Heden 24 januari 18.30 uur: Marco Borsato popdienst:
De Hof van Heden Commissie organiseert vanavond 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 Borsatonummers. 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 van harte welkom.
Kerkdienst van 31 januari a.s.:
Volgende week zondag zal Annelies van Ravenhorst-Hogeveen (De Maat 8b) worden
bevestigd in het ambt van diaken .

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.
Alleengaanden/staanden:
Op zondag,31 januari,komen de alleengaanden/alleenstaanden bij elkaar in de soos. Na de
dienst. Hartelijk welkom !
Miep Schellingerhout-ten Heuvel
Moeilijke tekst:
Op dinsdag 26 januari bespreken we weer een moeilijke tekst uit de bijbel. We kijken naar
Mattheüs 10:34-39. Wat bedoelt Jezus als hij zegt dat is gekomen om het zwaard te brengen?
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof.
Filmavond “La famille Bélier” mmv fam. Elferink:
A.s. donderdagavond, 28 januari, is er een filmavond in De Voorhof. We gaan kijken naar de
film ‘La famille Bélier’. Alle leden van de familie Bélier zijn doof, behalve dochter Paula.
Aansluitend gaan we in gesprek met de familie Elferink over de film en het leven van doven
in Nederland anno 2016.
Het begint om 19.00 uur in De Voorhof. Open inloop, vrijwillige bijdrage.
Uitnodiging Stapeldiner, zaterdagavond 6 februari 2016:
Vanuit de taakgroep Verdieping en Ontmoeting wordt er een stapeldiner georganiseerd op
zaterdagavond 6 februari. Het diner begint om 18.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. 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 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 van de
kerk of via Annelies Buurmans: buurmansa@gmail.com / 033 286 73 19.
Opgave kan tot 1 februari.
Bibliodrama-activiteit Het gras van de buren
Ramses Shaffy zong het jaren geleden al: 'Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant
van de heuvels'. Een herkenbaar thema, want wat kán het gras groen zijn bij onze buren...
Maar niet alleen het gras kan groener zijn, de auto kan ook mooier zijn, het huis groter, hun
relatie beter en de kinderen makkelijker. Goede buren zijn is mooi en daar streven we ook
naar. Maar makkelijk is dat niet altijd. Hoe doe je dat, zonder afgunstig te zijn? Ben je zelf
tevreden met wat je hebt en wie je bent? Of kijk je toch wel eens met een schuin oog naar
degene die naast je woont of de naaste die je op je levensweg ontmoet? Je bent niet de enige.
Koning Achab had er al moeite mee. Rijk als geen ander, maar toch de wijngaard van buurman Nabot willen hebben. Ten koste van alles. Een boeiend verhaal en heel herkenbaar. Op 7
februari (let op: gewijzigde datum!) gaan we ons, ná de ochtenddienst, verdiepen in dit verhaal. Niet zozeer door het te lezen, maar met behulp van bibliodrama. Spelenderwijs gaan we
ons inleven in de hoofdpersonen en leren we hen op een humoristische manier kennen. Daarna verdiepen we ons verder in het verhaal en het thema. Wat heeft dit ons te zeggen? In hoeverre herkennen wij onszelf hierin? Het verhaal en deze personen gaan zo op een verrassende
manier voor ons leven.Voor drinken en lekkere hapjes wordt gezorgd. Aanmelden is niet nodig. Corine de Kruijf, corinedk@gmail.com of (06) 18340158 en Bep van Norden,
Taakgroep Verdieping en Ontmoeting.

Beheer van De Voorhof(3):
Zoals u inmiddels wel weet gaan we in 2016 een stuk van het beheer (het werk van Gera) van
De Voorhof doen 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
sluiten, koffie schenken, een aantal schoonmaak activiteiten, wat klusjes, gastvrouw/heer zijn,
etc. Belangrijk is te weten dat de echte schoonmaakwerkzaamheden gedaan worden door de
schoonmaakgroep 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 Ger a en Alice als coör dinator en 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.
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 teamleden 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 herkenbaar in beeld komen. Mocht u nog vragen hebben
over de nieuwe situatie, dan horen we het graag. Namens de audio/video cie. Johan Thiescheffer. Tel. 0625080906 of tfr@yuniko.nl
Volley feest bal voor compassion
Op zaterdagavond 30 januari om 19.00 uur wordt in Sporthal De Camp, Bosrand 17 in Woudenberg Volley Feest Bal, een vriendschappelijk, recreatief en gezellig volleybaltoernooi georganiseerd. De opbrengst gaat dit jaar naar Compassion, die kinderen in armoede een betere toekomst wil geven. Er is nog plaats voor een beperkt aantal teams.Belangstellenden kunnen komen kijken, want supporters zijn hartelijke welkom. Als je een aantal wedstrijden als scheidsrechter wilt fungeren, hoort de organisatie dat graag. Aanmelding per omgaande, bij voorkeur
per e-mail. Geef ook aan of je recreatief laag of hoog speelt. Elk team heeft minimaal 2 dames
in het veld staan en bij de recreanten laag tevens maximaal 2 nevobo leden. Minimum leeftijd is
13 jaar. De kosten bedragen € 10,-- p.p. De opbrengst gaat naar Compassion.Locatie: Sporthal
‘De Camp’, De Bosrand 17, Woudenberg. Aanmelding en info: Jannette Maijen, maijen@xmsnet.nl, 06-11286220
Informatie over De Voorhof :

www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26
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Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.

