
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
Collecte:   
1e Collecte: Plaatselijke Diaconaat. Rond de kerst en oud en nieuw wil de diaconie 
graag gezinnen ondersteunen die het hele jaar al moeite hebben om de eindjes aan el-
kaar te knopen, en die dan door een kleine bijdrage met deze feestdagen toch wat ex-
tra’s kunnen doen. 

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 welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in De Engelen-
burgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal. 
- Dhr. H. Lambalgen, Prangelaar 28, is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 
3813TZ Amersfoort. 
- Dhr. F. van Lonkhuijsen, Dorpstraat 32E, is opgenomen op de revalidatie afdeling 
van het Meander MC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 
- Mevr. M.J. Eweg, Kersentuin 64, is weer thuis uit het ziekenhuis 
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29 december 2019 
 

Zondag na kerstmis 

 
10.00 uur    
Predikant     : ds. Nine Meynen uit Utrecht 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Rob Koelewijn, Leny de Koeijer 
Diaken     : Erna Banning, Annelies van Ravenhorst 
Organist     : Berend van Surksum 
Koster     : Erwout Blokhuis   
Kindernevendienst    : Janneke Smit, Marit de Kruijf 
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep, Onno van der Laan, Johan Schep 
Zingen      
      : Lied 176: 1 en 2  
      : Lied 158a : 1  

Gebed om ontferming met responsie : Lied (367-b) 
      : Lied 158a : 3 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Jesaja 40 : 1 – 8 

      : Lied 158b  
Schriftlezing     : Lucas 2 : 22- 38  
      : Lied 159a : 1  
      : Lied 159a : 2 

Slotlied     : Lied 422: 1 en 2  
Heenzending en Zegen, beantwoord met   : Lied 422: 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!  
 
 
 
18.00 uur:  Geen Dienst 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Dinsdag 31 december 
19.30 uur: ds Pieter Koekkoek 
Collecte: Plaatselijke Diaconaat. Rond de kerst en oud en nieuw wil de diaconie graag gezin-
nen ondersteunen die het hele jaar al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, en die 
dan door een kleine bijdrage met deze feestdagen toch wat extra’s kunnen doen. 
 
Zondag  5 januari 2020 Familiedienst 
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte : Plaatselijk Diaconaat. Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van con-
tactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / men-
sen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten 
(nood)fondsen en overige vaste bijdragen.  
 
18.30 uur:   Geen Dienst 
 
 
 
 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 
Voedselbank December 2019:  
Deze maand richten we de blik op vis en vlees.......... in blik. 
Maar andere alternatieven zijn er ook voorhanden zoals stoofpotjes, meestal verpakt in een stevi-
ge glasverpakking. In verband met vervoer zijn we helaas beperkt wat verpakkingsvormen be-
treft maar gelukkig bent ook  u creatief om een smakelijke bijdrage aan te leveren. 
Hartelijk dank voor uw medewerking in dit bijna  voorbije jaar 2019. 
 

Moeilijke teksten: 
In de bijeenkomst van 7 januari 2020 zullen wij het evangelie naar Thomas lezen. De tekst ligt 
gereed in de hal van de Voorhof. Wie dat wenst kan de tekst digitaal krijgen. Zendt dan een e-
mail naar pieterkoekkoek@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:pieterkoekkoek@gmail.com

