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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. Kleinveldink, Rubenslaan 

5 en naar Mw. C. Kramer-v d Brink, Kersentuin 14. 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: Vandaag sluit ZWO haar project met Ethiopië definitief af. De 

Heilig Avondmaal collecte is traditioneel bestemd 

voor ZWO en hiermee voor de Stichting Gaan & 

Doen, Ethiopië. De bouw van een energievoorziening 

op deze school. Gecoördineerd vanuit Nederland 

maar op basis van het principe van leren en lokale zelfwerkzaamheid. In de 

herfstvakantie (oktober 2013) en de voorjaarsvakantie (februari 2014) is het 

mogelijk om het project te bezoeken in 

Ethiopië samen met ZWO 

(Gaan&Doen). Enkele gemeenteleden 

hebben hier reeds interesse voor ge-

toond. U kunt zich aanmelden via 

Johan Jansen, Pieter Koekoek of Gerrit Jan Busser  

2e  collecte:  t.b.v. CvK  

 

Berichten uit de gemeente: 
- Luuk Pot, De Steen 25, was voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis. 

Hij is intussen weer thuis. 

- Mevr Schildmeijer, Vermeerlaan 10, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

- Dhr van Kesteren, Kersentuin 41, is opgenomen in het Diakonessenzieken-

huis, Bosboomstraat 1, 3582 KE, Utrecht.  

- Dhr Marringa, Eshoflaan 13, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

- Mevr Meerbeek, Laan van Blotenburg 52, is voor revalidatie opgenomen in 

het verpleeghuis Norschoten, Amersfoortsestraat 22-24 in Barneveld (N.B. het 

adres is anders als vorige week werd aangegeven op de zondagsbrief). 

 

Huwelijksjubileum: 
Dhr. en Mevr Overwater, Pr Margrietstraat 14, mochten op 28 juni vieren dat 

zij 40 jaar getrouwd waren. 

 

 

 

10.00 uur   Viering Heilig Avondmaal  (in de lopende vorm)    

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst           : Bert Boels 

Diaken              : Gerard Mateman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector              : Piet Blonk 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen              : Psalm 16:1,3 

     : Gloria: Gezang 488B:1,2,3 

     : Acclamatie 

     : Gezang NL 422 

    

Er is een liturgie voor de avondmaalsviering. 

 

 

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  7 juli 2013  

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek  

Collecte:  Jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  Een vakantie met inhoud, dat is waar JOP 

en de HGJB zich voor inzetten in de zomermaanden. Beide organisaties richten zich op parti-

cipatie door jongeren, recreatie met diepgang en het aansluiten bij de leefwereld van jongeren 

op speciale plekken. Dat kan onder meer tijdens het Xnoizz Flevo Festival. Deze collecte is 

belangrijk, want we willen graag jongeren blijven bereiken op plekken waar zij op een ont-

spannen manier samenkomen.  

        

18.30 Geen dienst 

  

 

             30 juni 2013 

      Vijde 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  

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 30 - 06 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de opgeknapte soos 

of elders?. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf ge-

makkelijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 
Voorbereiding overstapviering: 

Op donderdagavond 4 juli bereiden we samen met ds. Steenks de overstapviering van 14 juli 

voor kinderen uit groep 8 van de basisschool. Als het goed is, hebben alle kinderen uit onze 

gemeente die in groep 8 zitten hiervoor een uitnodiging gekregen. Als dat niet zo is en je wilt 

wel meedoen aan de overstapviering, wil je ons dat dan laten weten? Je kunt je aanmelden bij 

Corinne Steenks c.steenks@kpnmail.nl of 033 286 74 73. 

Aanvang voorbereidingsavond voor kinderen uit groep 8 en ouder(s)/verzorger(s) is om 19.00 

uur in De Voorhof. 

 

Onze oud-stagiair Ruben den Hertog wordt 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). Vandaag om 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. Ds. Steenks zal deelnemen aan de handop-

legging. Rubens nieuwe adres is: Sportlaan 63, 4491 GK Wissekerke. 

 

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: 

Het studieverlof van ds. Steenks is bijna voorbij. Vanaf dinsdag 2 juli pakt hij het werk 

weer op. 

 

Jordanië-Israëlreis 2014 – presentatieavond 17 sept. a.s. 

Er komt een nieuwe Israëlreis, dit keer in combinatie met het mooie Jordanië! Cor van Lan-

geveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drie Tour een mooi reispro-

gramma samengesteld. De Jordanië-Israëlreis zal komend jaar zijn van dinsdag 18 t/m za-

terdag 29 maart 2014. De reis zit vol eeuwenoude cultuur, Bijbelse historie en gevarieerd 

natuurschoon. Een absoluut hoogtepunt van deze reis zal het bezoek aan de in de rotsen 

verscholen stad Petra in Jordanië zijn. Maar ook bezoeken we de berg Nebo, Eilat, Jeruza-

lem en Galilea. En natuurlijk drijven we weer een tijdje in de Dode Zee en varen we op het 

Meer van Galilea. Van 18 maart t/m 22 maart verblijven we in Jordanië. Op zondag 23 

maart gaan we naar Eilat  in Israël waar we kunnen ontspannen. Op 24 maart reizen we 

naar Jeruzalem om vervolgens op 27 maart via de doopplaats in de Jordaan naar Tiberias 

(Galilea) te gaan, waar we op 28 maart o.a. een boottocht over het Meer van Galilea maken. 

Op 29 maart keren we dan weer huiswaarts.  Kort samengevat zijn we 1 dag/nacht in Am-

man, 2 dagen/nachten in Petra, 2 dagen/nachten in Aqaba, 1 dag/nacht in Eilat, 3 dagen/

nachten in Jeruzalem en 2 dagen/nachten in Tiberias. 

De reis kost om en nabij de € 1850.- per persoon. 

Op dinsdag 17 september a.s., aanvang 19.30 uur in De Voorhof, zullen we de reisplan-

nen presenteren. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wel graag van te-

voren opgeven (bij voorkeur via de mail: steenks@pkndevoorhof.nl). Als u niet kunt ko-

men op de presentatie-avond, maar wel graag mee wilt met de reis, laat het dan ook via de 

mail weten. Er kunnen maximaal 40 deelnemers met de Jordanië-Israëlreis 2014 mee (ook 

niet gemeenteleden zijn welkom, dus neem gerust vrienden, buren of kennissen mee). Bij 

aanmelding hanteren we het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus aarzel niet te 

lang…  
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