
 
 
 
 
 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. Zitzmann-Moesbergen, Kersentuin 71 en 
naar Dhr. Bakker, Pr. Beatrixstraat 27.  Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-
men wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte:    
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten t.b.v. de oude-
ren middagen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, 3931 KT, is vanwege rugklachten 
opgenomen in het Meander ziekenhuis, Maatweg 3, 3813 TZ, Amersfoort. 
- Dhr. J. Bos, Mesdaglaan 14, 3931 TT, is vanwege een blaasoperatie opgenomen in het 
Meander ziekenhuis.  
- Mevr. M. Bouman-Triest, Henschoterlaan 27, is opgenomen in het Diakonessehuis 
Utrecht, Bosboomstraat 1, 3582 KE te Utrecht. 
- Mevr W. Kromhout, Nijverheidsweg 13, is weer thuis uit het ziekenhuis 
- Dhr J. Stoffer, N. Bergsteijnweg 42, is opgenomen in het verpleeghuis Birkhoven 
Soesterweg 533,  3819 BA  Amersfoort voor revalidatie. 
 
Overleden:  
- Op 23 januari 2016 is overleden: Jasper Christiaan Druijff op de leeftijd van 78 jaar. 
De begrafenis heeft plaats gevonden op 29 januari jl. 
- Op 27 januari 2016 is overleden: Johanna Antonia van der Putten-Oosterhout op de 
leeftijd van 83 jaar. Op dinsdag  februari zal een dienst worden gehouden in De Voor-
hof. Aanvang 10.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in De 
Voorhof. De begrafenis zal hierna in besloten kring plaats vinden. 
 
Huwelijksjubileum: 
Op 28 januari waren Henk en Anneke Methorst-Meijers, Esdoornlaan 8, 3931 ZC,  
50 jaar getrouwd. 
 
 

 
 
10.00 uur     
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                        : Gerda van ‘t Foort 
Diaken               : Cor van Langeveld 
Organist     : Jan Koert Brinkman 
Lector               : Jan Bessembinders  
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst  : Hilde de Ronde en August Wijnberg  
Zingen   

In deze dienst zal Annelies van Ravenhorst-Hogeveen (De Maat 8b) worden bevestigd in het 
ambt van diaken .   

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 7 februari 2016 
10.00  uur  ds. Dick Steenks 
Collecte:  Kerk in Actie. Werelddiaconaat : Op het Indonesische eiland Java zijn land-
bouwmethodes sterk verouderd en hebben veel gezinnen te weinig of onvoldoende gevarieer-
de voeding. Daarom helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks vooral vrouwen en 
jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te 
verbeteren. 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
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Voedselbank februari 2016: 
Kennelijk zo lekker geweest vorig jaar maart dat de voedselbank opnieuw pasta op de lijst 
heeft gezet. U weet nog wel. Spaghetti, macaroni, ravioli, enz. Wat u ook bedenkt op het ter-
rein van deegwaren; alles is smikkelen en smullen, dus prima de luxe. 
Deze maand Pasta. Daarmee basta. 
 
 
Alleengaanden / staanden: 
Vandaag is er weer een bijeenkomst voor alleengaanden / alleenstaanden. 
Hartelijk welkom na de dienst in de soos . 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 3 februari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, breien, quilten, borduren of ge-
woon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 
sjoelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezelli-
ge ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent weer van harte welkom!.  
Sarianne van Oosterum tel: 0332864483, sarianne@ kpnplanet.nl 
 
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 voorge-
recht en hoofdgerecht) willen maken. Het dessert nuttigen we met z’n allen op één en hetzelf-
de adres. Wie het leuk vindt om hieraan deel te nemen kan zich opgeven in de hal vd 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 buur-
man 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 ver-
haal. 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. Daar-
na verdiepen we ons verder in het verhaal en het thema. Wat heeft dit ons te zeggen? In hoe-
verre 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 no-
dig. Corine de Kruijf, corinedk@gmail.com of (06) 18340158 en Bep van Norden,  
Taakgroep Verdieping en Ontmoeting. 
 
 

 
Contactmiddag: 
Op dinsdagmiddag 9 feb. wordt de tweede contactmiddag in 2016 gehouden. Ook nu beginnen 
we om 14.30 uur. Mevrouw Gorter uit Andijk laat ons genieten van een hoedenparade.  
Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar mevr. A. Veldhuizen, 
tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
 
Je eigen uitvaart, je moet er NIET aan denken...’ 
Een informatie-avond over het regelen van een uitvaart op dinsdag 9 februari 2016. Met domi-
nee Dick Steenks en uitvaartverzorgster Corinne Steenks. 
Sterven, uitvaart, veel mensen willen er begrijpelijkerwijs gewoonweg niet aan denken. De me-
ningen lopen uiteen of en in hoeverre je over je eigen uitvaart moet nadenken. Het hóeft niet. Je 
kunt in principe alles aan nabestaanden overlaten. Maar dan gaat het mogelijk anders gaat dan 
je zelf gewenst zou hebben. Voor nabestaanden is het vaak makkelijker als je zelf in ieder geval 
een paar belangrijke keuzes hebt gemaakt, onder ander over de uitvaartdienst. Het kan zinvol, 
inspirerend en vertroostend zijn wanneer mensen zonder kramp en met innerlijke vrijheid van te 
voren hun wensen kenbaar maken. De organisatie van een uitvaart is vakwerk, doorgaans het 
werk van een professionele uitvaartverzorg(st)er. Corinne Steenks is uitvaartverzorgster en kan 
allerlei informatie geven. De betrokkenheid van kerk en predikant kan sterk variëren. Dominee 
Dick Steenks kan daar van alles over vertellen. Over wat er allemaal bij een uitvaart komt kij-
ken en over keuzes die je zelf al kunt maken, organiseren Dick en Corinne Steenks een informa-
tie-avond in De Voorhof.  Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom. 
Wanneer: Dinsdag 9 februari 2016 om 19.30u in De Voorhof 
Graag opgeven bij ds. Steenks, 0332867473, steenks@pkndevoorhof.nl 
 
 
Rondom 30 gesprekskring, woensdag 10 februari 20.00 uur: 
Woensdag 10 februari is er in De Voorhof vanaf 20.00 een gesprekskring Rondom 30 onder 
leiding van ds. Dick Steenks. We hebben gemerkt dat er behoefte is, onder een aantal dertigers 
onder ons, om elkaar te leren kennen buiten kerktijd. Een ontmoeting rond bronnen van gelo-
ven, rond zaken die nu een grote rol spelen in je leven. Ben je rondom de 30 (en de marge is 
groot), voel je vrij om te komen! 
 
Lezing dr. Sam Janse over geweld in de Bijbel: 
Op maandag 15 februari 2016 komt dr. Sam Janse speciaal naar De Voorhof om een lezing te 
houden over geweld in de Bijbel. We luisteren naar hem en kunnen met hem in gesprek gaan. 
De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de deur voor u open voor een kop koffie/thee. 
Voor wie zich alvast wil inlezen op deze thematiek: "De Tegenstem van Jezus. Over geweld in 
het Nieuwe Testament." van Sam Janse, Zoetermeer (boekencentrum) 2006. We hopen u graag 
te ontmoeten! 
 

 

 


