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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Thema: Weldadige stilte Lezing: Johannes 20:1-18    Kleur: wit 

In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer. 

Wanneer hij haar bij haar naam noem, herkent ze hem opeens. Witte bloemen 

bloeien. Ze vertellen over het leven dat sterker is dan de dood. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Blaauwendraad- Dirksen, 

Pr. Bernhardstraat 13 en naar. Dhr. Alblas, Maarten van Rossumweg 15 

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

U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:   

1e Collecte: : Collecte: JOP. Met Pasen is de collecte voor een belangrijke 

groep in onze gemeenten: jongeren!  Leden van de gemeente en met de wereld 

om hen heen. JOP gelooft in jongeren en JOP wil kinderen, tieners en jonge-

ren ontmoeten en hen Gods aanwezigheid laten ervaren met behulp van werk-

materiaal, cursussen, trainingen, activiteitenprogramma’s en advies.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mevr. van Bentum, Bernhardstraat 33, is weer thuis uit het verpleeghuis. 

 

Overleden: 

Op 16 april 2014 is op de leeftijd van 86 jaar overleden: Geertruida Antonia 

(Truus) Sangster-van Logchem. Ze woonde op Tabaksland 66a. De afscheids-

samenkomst heeft plaatsgevonden op zaterdag 19 april in uitvaartcentrum 

Henschoten, waarna ze is begraven op de algemene begraafplaats van Wou-

denberg. 

 

  

 

 

10.00 uur  

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst              : Nieke Meijer 

Diaken               : Sonja van Dijk 

Organist               : Ton van Dienst 

Lector     : Anja Veltman 

Koster                         : Ab van den Pol / Ad Kleinveld 

Zingen      

 

Er is een Liturgie. 

 

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 

 

 

 

Zondag  27 april 2014 

10.00 uur Prof.  dr . L. Koffeman uit Amersfoort 

Collecte: Straat pastoraat Amersfoort! 

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

 

Gemeenteavond 15 mei 19.30 uur: 

Op donderdag 15 mei a.s. is de gemeenteavond, aanvang 19.30 uur. Sommigen zullen wel 

denken, dat is saai en niets voor mij. Maar niets is minder waar. Op zo´n gemeenteavond gaat 

het over ons hele gemeente-zijn, dat natuurlijk meer is dan alleen de mooie zondagmorgens. 

Dit keer gaat het voornamelijk over het talentenprofiel van onze Voorhof. Er is door een bu-

reau uit Doorn, dat De Bestemming heet, onderzoek gegaan naar onze talenten. Wat kunnen 

we? En de vraag is natuurlijk: wat willen we daarmee? Velen zijn natuurlijk benieuwd naar 

wat daar uit komt, want dan kunnen we verder werken aan ons profiel (wie zijn we nu eigen-

lijk?) en aan mooie projecten.  

Verder moet het natuurlijk ook gaan over onze financiën , dat is onze plicht naar de gemeente 

toe. En een ieder kan op deze avond al zijn of haar vragen en/of opmerkingen, complimenten 

en kritiek kwijt. Een belangrijke avond dus! Kortom, de kerkenraad hoopt velen van harte te 

ontmoeten op de gemeenteavond van 15 mei. Interessant voor oud én jong! 
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Oikoproject: 

Vanaf deze week zijn een aantal jongeren begonnen met een Oiko project van de ZWO. 

Zij zijn gestart met een onderneming en hebben hiervoor van de ZWO een startkapitaal ge-

kregen. Met dit geld zullen ze de komende periode hun geld proberen te vermeerderen. Zo 

leren zij ondernemen. Leuke plannen zijn al gemaakt zoals het opzetten van een oppascentra-

le, catering bedrijf en bakkerij. U zult de komende periode regelmatig van hen horen. 

Het geld dat zij verdienen zal ten goede komen aan het Oiko krediet. 
 

Schoonmaken kerk: 

Woensdag 23 april a.s. ik het weer zover, de kerk moet weer worden schoongemaakt.  Dus als 

u een uurtje tijd hebt, u bent van harte uitgenodigd om samen te poetsen, koffie te drinken en 

een praatje te maken. Vanaf 9 uur is de kerk open. 

Vriendelijke groet van de schoonmaak commissie  

 

Woensdag, 23 april  

start Het ZWO Naai Atelier: 
Meer dan 10 vrijwilligers van De Voorhof zitten klaar om 

naai-werkzaamheden uit te voeren en een strijkservice. 

Iedere woensdagavond t/m Pinksteren vanaf 19 tot 21 uur 

kunt u naai-werkzaamheden aanleveren en iedere zondag-

morgen, ZWO is aanwezig in de hal. Er is een ook een be-

zorgdienst (€0,50). Net als OIKO Credit investeert ZWO 

een klein bedrag €100 om hiermee VAN NIETS-IETS TE 

MAKEN. De tarieven voor de werkzaamheden zijn als 

volgt en komen ten goede van 

OIKO Credit: Prijzen: Normale klussen €2,50 / Grote/lastige klus-

sen in overleg / Strijkservice 5 stuks voor €1 en overhemden 5 voor 

€2,-  Haal- en brengservice €0,50. Meer inlichtingen bij Gerrit Jan 

Busser – Ds. Pieter Koekoek – Johan Jansen – Lous Wijnberg – 

Henk Markvoort of 06-20303516 na 18u en zwo@pkndevoorhof.nl 

 

Op zoek naar een boek: 

Uitgekookt of uitgehongerd? 

Laat je inspireren door onze grote voorraad boeken op het gebied van eten en drinken. Op de 

voorjaarsboekenmarkt van 3 mei. Vanaf half tien in De Voorhof. 

 

Alleen staanden/gaanden: 

Zondag 27 april is er weer gelegenheid voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente om 

samen in de soos  koffie te drinken en van gedachten te wisselen of leuke dingen te doen. U 

bent van harte uitgenodigd, kom gerust. 

 

Zondag 4 mei: 

Op zondag 4 mei willen we een ontmoeting organiseren tussen de ouderen en de jongeren met 

de oorlog als thema. Laten we met elkaar luisteren naar verhalen van mensen die de oorlog 

van dicht bij hebben meegemaakt. Kom je ook op zondag 4 mei na de kerkdienst om 11.30 

uur  in de soos. Geef je op bij : Rebecca van de Lagemaat : 4g tel: 0616866881  

Elly Kramer:  15+        Sonja van Dijk tel: 0612673553  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste gemeenteleden: 

De bouwcommissie is nog volop bezig met het inrichten en opknappen. Zo komen we af en 

toe nog eens wat tegen.  In een tweetal zalen hangen kunstwerken met 

een  religieuze afbeelding. Ons werd verteld dat de kunstwerken ooit in een workshop door 

gemeenteleden zijn gemaakt. De kinder nevendienst medewerkers willen hun ruimte graag 

anders richten. De kunstwerken willen we beschikbaar stellen aan de makers. Als u één van 

de makers bent of weet wie ze gemaakt heeft, hoor ik dat graag van u. Een afbeelding van 

de kunstwerken vindt u op de site van De Voorhof. Tot 15 mei 2014 proberen we de kunst-

werken aan de makers ter beschikking te stellen. Als we de makers niet kunnen achterhalen, 

kunt u vanaf 1 juni 2014 een bod uitbrengen op de overgebleven kunstwerken. Voor 1 juli 

2014 hebben de kunstwerken dan hun bestemming. Helpt u ons om dit met elkaar in goede 

banen te leiden?   Namens de bouwcommissie,  André van der Veen   tel:  033 2863424 

 
Uit de Kerkenraad:   

Gezocht! Over – slechts -enkele maanden zullen we in de kerkenraad afscheid gaan 

nemen van een aantal ambtsdragers omdat hun termijn erop zit. Wij zijn – intern– al druk 

aan de slag om opvolgers te zoeken, maar we hebben hierbij ook onze gemeenteleden hard 

nodig. De Kerkenraad verzoekt u daarom allen om serieus om u heen te kijken, wie in aan-

merking zou kunnen komen voor deze ambten. En wellicht wilt u zelf de stap maken!. 

- Secretaris (scriba):  ouderling met bijz. opdracht  

- Voorzitter taakgroep Verdieping en Ontmoeting: ouderling met bijz. opdracht 

-  Kerkrentmeester:    ouderling met bijz. opdracht  

Wijkteamleden, geen ambtsdragers ( minimaal 2 vacatures) 

Wij zullen u graag informeren, wat de functies inhouden. Aanmelding en informatie bij het 

scribaat: scribaat@pkndevoorhof.nl     tel. 033 2865772 namens de kerkenraad, uw scriba. 

Golden Oldies jongerendienst:  

Op zondagavond 25 mei is het thema van de jongerendienst ‘Golden Oldies’. Ben je 65+ en 

lijkt het je leuk om wat rockliederen te zingen, geef je dan op voor ons ‘Voorhof Golden 

Oldies rockprojectkoor’. Je hoeft niet per sé goed te kunnen zingen, als je maar enthousiast 

bent! Oefenmomenten: woensdagavond 23 april om 19.00 uur, zondagmorgen 11 mei om 

11.30 uur, zondagmiddag 25 mei om 16.00 uur (dat is voor aanvang van de dienst, om 

17.30 uur eten we met elkaar om dan vanaf 18.30 uur op te treden in de dienst). Opgave bij: 

Klaske Keller, 033 286 41 54 / kj_keller@hotmail.com of bij ds. Dick Steenks 033 286 74 

73 / steenks@pkndevoorhof.nl 

Schroom niet, zing gewoon mee en heb de avond van je leven! 
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