
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr.  C. Arnold, Laan 1940-1945  en naar Mevr. 
W. van Ramshorst-Lozeman, Laan van nieuwoord 8. Het zou fijn zijn als een gemeen-
telid de bloemen 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 voor  het litur -
gisch bloemschikken. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administr atieve kosten val-
len. Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk 
te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr Kramer lag deze week in het ziekenhuis. Hij is intussen weer terug in het woon-
zorgcentrum 't Hamersveld , Asschatterweg 24a, 3831 JR Leusden. 
- Mevr  van de Meent-van Davelaar (Kennedylaan 5) is opgenomen in het verpleeghuis 
Norschoten, Klaverweide 1 in Barneveld. 
 
 
Overleden: 
Op 12 februari 2017 is overleden: Marinus Rommers (De Henschoterhof 11) op de leef-
tijd van 74 jaar. Een dankdienst voor zijn leven en de begrafenis hebben plaats gevon-
den op 17 februari. 
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19 februari 2017 

 
Sexagesima 

 
10.00 uur  
Predikant     : da. Tjitske de Vries-Meij  
Ouderling van dienst   : Rien Stuivenberg 
Diaken     : Johan Jansen 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Gerda Streef 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Mirjan Schep 
Jop Basics     : August Wijnberg en Gerda Holl 
Zingen     : Lied: 84 vers 1 en 3  
      : Lied 84 vers 4 
Gebed om ontferming met responsie : Lied 367-b 
Loflied      : Lied 221 vers 1, 2 en 3  
Kindernevendienstlied    : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing      : Deuteronomium 30: 15 – 20  
      : Lied 723 vers 1 en 2  
Schriftlezing     : Matteus 5: 33 – 48  
      : Lied 313 vers 1 en 5 
      : Lied 838 vers 1, 2 en 4 
      : Lied 418 vers 1, 2 en 3 
 
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 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  26 februari 2017   
10.00 uur:  kandidaat Liesbeth van Deventer  
Collecte: Plaatselijke Voedselbank te Amersfoor t, 
Missie van de organisatie Voedselbank: “Het verminderen van (verborgen) armoede in de re-
gio Amersfoort, door een balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel in de maat-
schappij, middels het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of lan-
gere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.” 
 
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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Voedselbank Februari 2017: 
Een nieuwe maand, een nieuw product. We gaan er maar weer eens flink thee-gen aan. 
Inderdaad, de thee-genhanger van koffie is thee. Alle soorten zijn van harte welkom. 
Op naar de supermarkt. Zo langzaam aan ( niet letterlijk nemen) kunnen we bijna spreken van 
een thee-rapeutische bezigheid. Dus nog gezond ook.  
Met dank! 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag,26 februari, hopen we weer bij elkaar te komen. Na de dienst ,in de soos.  
We drinken koffie, doen een activiteit en lunchen samen. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 21 februari kijken we weer samen naar een moeilijke Bijbeltekst. Deze keer Mar-
kus 5:21-43. Stagiaire Rieke van de Lagemaat en ds Pieter Koekkoek kijken met u naar de 
betekenis van deze tekst. Aanvang 20.00 uur. 
 
De Voorhof als Kerk in Actie: 
Tweemaal per jaar ontvangt u van de ZWO en Diaconie de ‘De Voorhof als Kerk in Actie’- 
brief. Wij hebben er voor gekozen deze keer geen acceptgiro meer bij te voegen. Die keuze is 
gemaakt omdat het bestellen van acceptgiro's steeds ingewikkelder wordt en kostbaarder 
wordt. En de acceptgiro in de nabije toekomst ook zal gaan verdwijnen. 
De informatie in de brief bij de Schakel van januari 2017 was echter te beperkt om uw bijdra-
ge goed te kunnen overmaken. Onze excuses daarvoor. Onderstaand treft u de volledige infor-
matie aan. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61INGB0003045110 ten 
name van ZWO Protestantse Gemeente De Voorhof onder vermelding van MDA. 
Met vriendelijke groet,  Johan Jansen    Voorzitter ZWO 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 26 februari tot en met 5 maart. In deze week kunt u in 
dringende gevallen contact opnemen met een van de ouderlingen. 
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