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ZONDAGSBRIEF 

 
 

Trinitatis 

Drievuldigheidszondag 

Liturgische kleur is wit 

Schikking met bloemen en bladeren die een drietallig blad hebben. 

O.a  Irissen, drie naar boven gerichte bloembladen ( de hemel) en drie naar 

beneden gerichte bladen (aarde), aardbeiblad, hedera en akelei. Drie brandende 

kaarsen. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. F. Geurken-Ruiter,         

Nico Bergsteijnweg 111, en naar  Mw H.J. Gruteke-Mellendijk, Schans 16.  

Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich 

na afloop van  de dienst melden bij de koster. 

Collecten:   

1e  collecte:  Kerk in Actie : Werelddiaconaat. Kerk in Actie wil met de op-

brengst van deze Werelddiaconaatscollecte de medische zorg voor meer men-

sen toegankelijk maken. Op 3 juni 2012 staat bij deze collecte de organisatie 

AFSA (Aids Foundation of South Africa) in Zuid Afrika centraal. AFSA on-

dersteunt grootmoeders die voor hun kleinkinderen moeten zorgen omdat de 

ouders van die kinderen door aids zijn overleden 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, Waaronder ook de kosten vallen welke 

gemaakt moeten worden voor aankoop en onderhoud van geluids- en beeld 

apparatuur die regelmatig in de kerk gebruikt wordt. 

Berichten uit de gemeente: 

Ziekenhuizen: 

Diet Karel (De Ruiterlaan 35) zal 7 juni opgenomen worden in het Elisa-

bethziekenhuis in Amersfoort voor een operatie aan haar rug.  

Mevr van der Putten is verhuisd naar het verpleeghuis Norschoten in Barneveld 

voor verdere revalidatie.  

Mevr Haagsma is weer thuis uit het verpleeghuis. 

 

  

 

    

 

10.00 uur Doopdienst  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Carolien Arnold 

Diaken     : Wil Kromhout 

Organist     : Ton van Dienst 

Lector     : Elly Kramer 

Koster     : Ab van den Pol 

Zingen Er is een liturgie  

Gedoopt worden:  Elise Keizer en Femke Landman.     

 

 

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  10 juni 
10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor het liturgisch bloem-

schikken. 

 

18.30 uur  Vesper 

Volgende week  (10 juni) is de avonddienst een vesper. m.m.v. de cantorij 

 In het kerkelijk jaar is de zondag in het midden van juni bekend als een zg kwartaalzondag. 

Eigenlijk: Het begin van de zomer. Traditioneel staat op deze dag Johannes de Doper centraal 

die volgens het evangelie 6 maanden ouder was dan Jezus. In deze Vesper zingen we samen 

met de cantorij “zomerliederen” en we denken na over de plaats van Johannes de Doper. 
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Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink, Griftpark 14     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

Oud papier:  
Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze staat 

op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr. 21.  

 

Benefietconcert op 8 juni voor Stichting Gaan en Doen. 

 

Gospelkoor Masjiach heeft sinds september 2011 een nieuwe dirigent, Amare Bilate.  

Hij is voorzitter en oprichter van stichting Gaan en Doen die een school bouwt in Ethiopië. 

Op deze school krijgen de kinderen les, maar ook eten en drinken en zijn er sport en spel mo-

gelijkheden.  

De school is nog niet af en de stichting heeft geld nodig om verder te kunnen bouwen.  

Daarom geeft Gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel gezamenlijk met Cellar Gospel 

Seventy uit Amersfoort en slagwerkers van Caecilia Scherpenzeel een  

benefietconcert op 8 juni 2012 in Prot. Gemeente De Achthoek, Molenweg 1 in Scherpen-

zeel. 

Kaarten kosten €7,50 Ze zijn te bestellen via masjiach@gmail.com.  

Het is ook mogelijk om aan de deur kaarten te kopen. 

Zaal open om 19.30 uur 

Aanvang om 20.00 uur. 

www.gaanendoen.nl 

www.masjiach.nl  

 
Examentijd  

Het is weer examentijd; ook binnen de Voorhof zijn er jongeren die een spannende tijd door-

maken. Het is een goede gewoonte, deze kandidaten een kleine attentie te geven voor de exa-

men uitslagen bekend worden; als beloning voor het harde werken en om te laten merken dat 

we meeleven.   Geslaagd, gezakt of een her, maakt allemaal niet uit. 

Kent u jongeren die lid zijn van De Voorhof en examen hebben gedaan en op de uitslag 

wachten?, geef die naam  en het adres dan voor 9 juni  door aan Diane Kegler 

(diane.kegler@rondomdevoorhof.nl   of  dianekegler@gmail.com ) 

Kandidaten kunnen zijn: zoon of dochter, buurmeisje, buurjongen, vriend, vriendin of andere 

bekende. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Agenda: 

 
Uitnodiging: 
Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een 

glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te infor-

meren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn. 

Volgende week  (10 juni) is de avonddienst een vesper.m.m.v. de cantorij.  

In het kerkelijk jaar is de zondag in het midden van juni bekend als een zg kwartaalzondag. 

Eigenlijk: Het begin van de zomer. Traditioneel staat op deze dag Johannes de Doper centraal 

die volgens het evangelie 6 maanden ouder was dan Jezus. In deze Vesper zingen we samen 

met de cantorij “zomerliederen” en we denken na over de plaats van Johannes de Doper. 
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