
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. H.W.M. Landstra, Middenstraat 58 en naar 
Mevr. J.E. Haagsma, Henschoterhof 24. 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 Voedselbank te Amersfoor t, 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, middels 
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 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:  
- Mevr. de Kriek Dorpsstraat 32 I wordt momenteel behandeld met chemokuren en be-
stralingen voorafgaande aan een operatie. 

 
Voedselbank Maart  2017: 
'T is beurt'  zeggen ze wel in het dialect. In het Algemeen Beschaaft Nederlands zeggen 
we 'wasbeurt'  En de consequentie  daarvan is dat we dan wasmiddelen nodig hebben. 
Voorwas, witwas, poeder, vloeibaar, en voor de kleur, maar maak  het vooral  niet té 
'bont'   Neem alleen  mee wat u kunt dragen. En als dat  krat in de hal dan weer vol is 
kunnen we écht zeggen: 't is beurt ja, echwoar!' Een 'wassen ' neus toch? 
Met dank! 
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26 februari 2017 
 

Esti Mihi 
( wees voor mij een rots) 

 
10.00 uur  
Predikant     : kandidaat Liesbeth van Deventer 
Ouderling van dienst   : Leny de Koeijer 
Diaken     : Gerda van de Brink  
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Ton Mortier 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde en Annemiek van der Wansem  
Zingen     : Lied 276 : 1 
      : Psalm 1: 1, 2, 3  
Gebed om ontferming    : Lied 274 : 1, 2,3  
Loflied      :Lied 216 : 1, 2, 3  
      : Lied 314 : 1, 2, 3  
Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing      : Exodus 20:1-17 
      : Lied 836 : 1  
Schriftlezing     : Markus 3:1-6 
      : Lied: 531 : 3  
      : Lied 310 : 1, 2 
      : Lied 419 : 1, 2, 3  
Iona lied     : Vrede wens ik je toe 
    
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  5 maart 2017   
10.00 uur:  ds. Aleida de Hoog 
Collecte: ZWO heeft als project voor  2017 gekozen voor  Stichting Project Hope. De stich-
ting wil in de regio Njinikom in Kameroen in de kleine huisjes de onveilige olielampen ver-
vangen door een klein systeem dat met zonne-energie stroom levert voor een led lamp. De led 
lamp heeft ook een grotere licht opbrengst, zodat kinderen huiswerk kunnen maken. Het sys-
teem levert ook energie aan een kleine ventilator die in de nacht de muggen weg houdt. Zo 
wordt de verspreiding van malaria tegen gegaan. 
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op deze zondag hopen we weer bij elkaar te komen, na de dienst ,in de soos. 
We drinken koffie of thee, hebben een activiteit en lunchen samen. 
Hartelijk welkom !   Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 1 maart wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, quilten, sieraden maken of 
gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 
sjoelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Onder het genot van een kopje koffie of thee  
gaan we er met elkaar een gezellige ochtend van te maken 
Iedereen is weer van harte welkom!  Sarianne van Oosterum  tel. 0332864483 
 
 
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 dan wel met ds. Aleida de 
Hoog. 
 
 
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 
 
 
Morele vragen in de opvoeding!  
Bij het opvoeden van kinderen vinden veel ouders het overbrengen van normen en waarden 
belangrijk en daarbij zal ook de eventueel aanwezige religieuze overtuiging een rol spelen.  
Opvoeden zelf vindt ook altijd plaats in het spanningsveld rond vrijheid bieden en richting 
geven. Wat mag je als ouder opleggen en wat niet en welke rol mag de school of de overheid 
daarbij spelen? Hoever gaat je verantwoordelijkheid als ouder? Welke normen en waarden 
wil je per se overdragen en welke relativeer je? Hoe respecteer je dat je kind niet je bezit is? 
Er komen ook vragen aan de orde als 'waarom mogen ouders in hoge mate zelf bepalen hoe 
ze kinderen opvoeden', 'wanneer ben je 'goed genoeg' ouder ', ‘wat maakt de band tussen ou-
ders en kinderen speciaal'? En ook: 'Hoever mogen ouders gaan in het mee laten doen van 
kinderen in een religieuze traditie' (mag jongensbesnijdenis nog wel, mag dopen nog wel, 
mag een hoofddoekje, etc…) en waarom? Mariëtte van der Hoven die als ethicus verbonden 
is aan het Ethiek Instituut van de Universiteit van Utrecht zal met ons dit soort morele vragen 
verkennen. Natuurlijk is er gelegenheid om met haar en elkaar van gedachten te wisselen. 
Kortom, een interessante avond voor mensen die te maken hebben met opvoedsituaties.  
Datum: 28 februari 2017 van 20.00 – 22.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur in 
de  Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 Maarn. Aanmelding is handig: Simon Dingemanse,  
tel. 410667   e-mail: simondingemanse@gmail.com 
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