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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw .T. de Witte-Meijer, Ker-

sentuin 1 en naar Mw. N.C. Huisman-Derksen, Veldschans 12. 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: Deze is bestemd voor het Roosevelthuis te Doorn, het  

Roosevelthuis organiseert vakantieweken voor ouderen en mensen met zorg. 
2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

 

Berichten uit de gemeente: 
- Mw. Diet Karel (De Ruijterlaan 35) is weer thuis uit het ziekenhuis 

- Mevr van der Putten verblijft voor revalidatie in het verpleeghuis Norschoten 

in Barneveld 

- Mevr van Raaij (Eshoflaan 17) verblijft voor revalidatie in het verpleeghuis 

Birkhoven in Amersfoort. 

- Mevr Willy Oving (Middenstraat 30) wordt dinsdag opgenomen in het zie-

kenhuis voor een operatie. Zij hoopt woensdag weer thuis te komen. 

- Mw. J. Haagsma, De Henschoterhof 24, is weer thuis.  

- Dhr. J. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is opgenomen in Zon en Schild, 

Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort.  

-Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, verblijft in Heesteroord, Horten-

sialaan 2, 3851 PB te Ermelo. 

    

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Jan Kromhout 

Diaken     : Hilbrecht Haan 

Organist     : Ton van Dienst 

Lector     : Gerda Streef 

Koster     : Mary Vunderink 

Zingen     : Psalm 27:1,2 

      : Gezang 224:1,2,5,6 

1e Schriftlezing    : Ruth 4 

      : Gezang 9:1,2,10 

2e Schriftlezing    : Marcus 4:26-34 

      : Acclamatie 

      : Gezang 223 in wisselzang: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m,  

                        7a,  

      : Gezang: 479:1,2,3    

 

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 

Predikant     :  

Ouderling van dienst   :  

Diaken     :  

Organist     :  

Koster     :  

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

24 juni 2012  
10.00 uur ds. W. in ‘t Hout 

Collecte:  De diaconale collecte is t.b.v. het NBG. 

 
18.30 uur  ds. Dick Steenks Thomasviering 

 

   

  

 

             17 juni 2012 

  Tweede Zondag na Trinitatis 
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Thomas viering:  

Zolang de Liefde maar blijft winnen. 

Zondag 24 juni om 18.30 uur is er weer een JOP dienst in de Voorhof. 

Wel eens meegedaan aan de Heilige Chaos in een Thomas viering? 

Kom en laat je verrassen! 

De band Prepare uit Rhenen komt spelen en ons begeleiden. 

 

Lofprijzingsdienst: 
Zondagavond 1 juli Lofprijzingsdienst met veel samenzang en een korte meditatie. 

Onder de titel JUICHEN IN JULI.  

Medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden en Ruben den Hartog. 

Aanvang 18.30 uur. Koffie, thee en napraten na de dienst. 

Welkom! 

 

Allenstaanden / gaanden 

Na de ochtenddienst van zondag 24 - 6 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeen-

te de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos. Even samen zijn 

en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon 

heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd. 

 

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.  

 
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 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PKN De Voorhof 

Jongerendienst zondag 24 juni 

Aanvang: 18.30 uur 

Thema: Zolang de liefde maar blijft winnen 

Voorganger: ds. Dick Steenks  

 

PERSBERICHT 

 

Jongerendienst in De Voorhof ‘Zolang de liefde maar blijft winnen’ 

Zondag 24 juni 

 

Op zondagavond 24 juni wordt in de Protestantse Gemeente De Voorhof de laatste jongeren-

dienst van dit seizoen gehouden en daarmee sluiten we ons jaarthema ‘Liefde’ af.  

We doen dat in de vorm van een Thomasviering. Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met 

verlangen, voor gelovigen met vragen en voor mensen die persoonlijk en creatief contact willen 

maken met God.  

In een Thomasviering zijn gebruikelijk drie momenten: de Bijbel komt ter sprake; in het midden 

is er een ‘Open Ruimte’ (ook wel ‘heilige chaos’ genoemd) – hierin kan iedere bezoeker op één 

of meer plekken in de kerkruimte contact maken met het thema - en zo contact maken met God 

of het goddelijke zoeken, beleven of communiceren; en er is een afsluitend deel.  

Er zit dus beweging in de dienst en u/jij wordt van harte uitgenodigd om uw/jouw eigen inbreng 

te hebben. Het thema van deze Thomasviering is: ‘Zolang de liefde maar blijft winnen’. Voor-

ganger is ds. Dick Steenks en de muziek komt van Praiseband Prepare uit Rhenen. De dienst 

wordt gehouden in de De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 en begint om 18.30 uur. 

 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Contact: Jolanda van den Brink 

Mob. 06-11737337 

E-mail: jolandavdbrink@live.nl 

PR Jongerendiensten De Voorhof 

 

 

 

 

  


