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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. N.C. Huisman-Derksen, 

Veldschans 12 en naar Dhr. en Mw. Kisjes, Jacob Catslaann 1. 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: Nederlands Bijbelgenootschap: Het NBG organiseert en onder-

steund diverse projecten wereldwijd om de bijbel en het lezen van de bijbel 

voor toegankelijk te maken voor jong en oud. De projecten en het werk van 

NBG kunt u uitgebreid zien op de website: www.bijbelgenootschap.nl 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten 

vallen. Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functione-

ren mogelijk te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten 

gemaakt. 
 

Berichten uit de gemeente: 
- Mevr Meerbeek (laan van Blotenburg 52) is voor revalidatie opgenomen in 

het verpleeghuis Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld. 

- Mevr Veldhuizen-Jochemsen, Koningin Julianaplein 6, verblijft in Eleos, de 

Fontein, Duinweg 1, 3735 LA Bosch en Duin. 

- Dhr G. Marringa, Eshoflaan 13, is opgenomen in het Meander Medisch Cen-

trum loc. “de Lichtenberg”Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort. 

- Mevr Bettina van de Wetering-Kisjes, Koekel 40, is weer thuis uit het zieken-

huis. 

- Mevr Schildmeijer, Vermeerlaan 10, wordt komende woensdag voor een ope-

ratie opgenomen in het Diakonessenziekenhuis,Prof. Lorentzlaan 76,  

3707 HL Zeist. 

 - Dhr van Kesteren (Kersentuin 41) is opgenomen in het Diakonessen zieken-

huis, Bosboomstraat 1, 3582 KE, Utrecht.  

 

10.00 uur       

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst           : Nieke Meijer 

Diaken              : Gerda van de Brink 

Organist              : Sander Booij 

Lector       : Gerda Streef 

Koster    : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 89:1,3 

     : Psalm: 136:1,2,3,4 

1e schriftlezing   : Jesaja 65:1-9 

     : Gezang 395:1,3,4 

2e schriftlezing   : Lukas 7:36-8:3 

     : Acclamatie 

     : Gezang NL 352:1,2,5,7 

     : Gezang 479:1,3,4 

   

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  Jongerendienst 

 

Geen dominee in De Voorhof op zondagavond 23 juni, maar een cabaretier. Entertainer 

Ruurd Walinga uit Leeuwarden speelt dan zijn show 'Op zoek naar mezelf’.  
 

Ouderling van dienst  : Gerda Holl en Elly Kramer 

Diaken    : Sonja van Dijk 

Koster    : Peter van Huigenbosch 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  30 juni mei 2013  

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal 

Collecte:   Diaconale collecte t.b.v. CvK  

       2e collecte is bestemd voor ZWO  

 
15.30 uur ds. Pieter Koekkoek   Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 

18.30 Geen dienst 

  

 

             23 juni 2013 

      Vierde zondag na Trinitatis 

                   



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

Het nieuwe liedboek: 

Op 25 mei is het nieuwe liedboek gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeen-

komst in Monnickendam. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan we als Voorhofgemeente  

gebruik maken van dit nieuwe boek.  

De gehele maand juni kunt u, voor en na de dienst, verschillende exemplaren inkijken en met 

korting ook bestellen. U vindt de tafel in de hal van de kerk, in de lectuurhoek.  

Als u deze kans mist dan krijgt u in de maand september opnieuw gelegenheid om het nieuwe 

liedboek te bestellen.  

Voor informatie: Lectuurcommissie Tiny van Dijk tel. nr. 286 3704 en Stef Loosman tel. nr.  

286 6581  

 
Jongerendienst 23 juni a.s. door Cabaretier Ruurd Walinga 

Geen dominee in de Voorhof op zondagavond 23 juni, maar een cabaretier. Entertai-

ner Ruurd Walinga uit Leeuwarden speelt dan zijn show 'Op zoek naar mezelf’. De 

dienst/show begint om 18.30 uur. 

Het programma gaat over identiteit, wie ben ik. Het stuk begint in de babybox. Vervolgens 

staat de cabaretier uitgebreid stil bij het allereerste begin van zijn prille leventje; de conceptie, 

de fase in de buik, de bevalling en de eerste kinderjaren. Daarna leidt de zoektocht langs Bert 

en Ernie, adhd-vriendjes, carrière makende ouders, aantrekkelijke uitgaanscentra, spirituele 

leiders, Lady Gaga en Jezus. 

‘Op zoek naar mezelf’ is prikkelend, soms ietsje gedurfd en confronterend. Het spreekt vooral 

jongeren aan die op zoek zijn naar ‘wie ben ik’, maar ook hun ouders en ouderen die zich 

afvragen of ze echt geworden zijn wie wilden worden. 

Ruurd Walinga is een van Neerlands meest gevraagde christelijke cabaretiers. Hij treedt in tal 

van kerken en gemeenten op. (Zie ook: www.waterinwijn.nl)  

DE LAATSTE KANS DIT SEIZOEN. 

Tja, de allerlaatste kans dit seizoen om nog wat te verdienen voor de toekomst. 

Nog één keer krijgt u de gelegenheid om de tempel te reinigen van al het stof en ongedierte. 

Aarzel dus niet en ….. laat Gera niet met de koffie zitten!!! 

Woensdag 26 juni a.s. om 9.00 uur wordt u in grote getale verwacht in De Voorhof . 

Al het werkmateriaal is aanwezig, u hoeft alleen uzelf mee te brengen. 

Ineke van Leeuwen 

Onze oud-stagiair Ruben den Hertog beroepen als predikant: 

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft proponent Ruben den Hertog beroepen tot 

predikant in algemene dienst. 

Ruben is de eerste proponent die in het kader van de dit jaar gestarte Mobiliteitspool aan het 

werk gaat. Hij wordt door de dienstenorganisatie van de kerk uitgezonden naar de Protestant-

se Gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w. (plaats Wissekerke). Op zondag 30 juni 

15.00 uur zal hij in het ambt worden bevestigd door synodepreses ds. Karin van den Broeke, 

wier plek hij daar voor de duur van vijf jaar overneemt. 

Zijn nieuwe adres: Sportlaan 63, 4491 GK Wissekerke 

Mailen kan naar: rdenhertog@gmx.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dag niet koken!? 

Kom dan zondagavond 4 augustus naar De Voorhof: 

Onbeperkt mosselen eten uit Yerseke-gekookt door een echte Yersekenaar. 

De mosselen worden geserveerd met zelfgemaakte sausjes,brood en salade.Dessert? Beden-

ken we nog….. 

Eén glas wijn en helder water GRATIS! 

De prijs: € 17.50 (opbrengst voor het opknappen van De Voorhof) 

Zet 4 augustus al vast in uw agenda. 

Graag opgeven vóór 16 juli  en alvast:  

Hartelijk welkom!  

Opgeven bij :Leny de Koeyer    Tel. 286 4658    ldekoeyer@hetnet.nl 

        Berthe Strengers  Tel. 286 2275    bstrengers@xmsnet.nl 

Of: Zie: Inschrijfformulier in de hal van De Voorhof. 

Studieverlof ds. Steenks: 

Van 3 juni t/m 1 juli heeft ds. Steenks studieverlof. Ds. Koekkoek neemt in  

deze maand het pastoraat van de wijken 4, 5 en 6 waar.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waterinwijn.nl

