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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. van Millingen, Burgwal 

42 en naar. Dhr. Haan, Maarten van Rossumweg 41. 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: : Straat pastoraat Amersfoort! 

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. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: 

-Echtpaar Vredeveld-Keen, P.C. Hooftlaan 12, was 17 april 55 jaar getrouwd.    

  - Mevr van Kampen (Kersentuin 67) is vanwege een beenbreuk opgenomen 

in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 3813 TP Amersfoort. 

- Mevr Simons is verhuisd naar Groenewoude kamer 1 

 - Al is Jacob van Leeuwen verhuisd, juist op dit moment kan hij ook uit onze 

gemeente veel steun en aandacht gebruiken. Maandag 28 april, gaat Jacob 

voor tenminste drie weken het ziekenhuis in voor een stamceltransplantatie, 

Een kaartje zal hem goed doen. Het adres is: St. Antoniusziekenhuis, Koe-

koekslaan 1. 3435 CM Nieuwegein, afd. A 2. Het tijdelijke thuisadres van Ja-

cob en Ineke van Leeuwen is: Hoofdstraat 59, 6673 BC Andelst. 

 

4 mei herdenking, aanvang 19.15 uur: 
Op zondagavond 4 mei 2014, aanvang 19.15 uur, wordt de ‘Herdenking geval-

lenen Tweede Wereldoorlog’ gehouden in de Dorpskerk, Schoutstraat 8a. Bur-

gemeester Cnossen, pastor Michaud en het zangkoor de Gemengde Noten 

verzorgen onderdelen van het programma. Iedereen is welkom om de bijeen-

komst bij te wonen en om na de bijeenkomst in de kerk aan te sluiten bij de 

stille tocht naar het herdenkingsmonument bij de begraafplaats. Daar worden 

twee minuten stilte in acht genomen, vindt de kranslegging plaats en is er een 

defilé langs de oorlogsgraven. Aansluitend aan het defilé is er voor een ieder 

gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in ‘uitvaartcentrum          

Henschoten’ dat bij de begraafplaats staat.  

 

  

10.00 uur  

Predikant          : Prof. dr. L. Koffeman  uit Amersfoort 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeijer 

Diaken              : Henny Voogt 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Erna Veldhuizen 

Koster              : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 81: 1,2,5 

     : Lied 647 

     : Gezang 367b (drie maal, steeds na: ‘daarom bidden wij’) 

     : Lied 645: 1,2,6 

Brief lezing    : 1 Petrus 1: 3-12 

     : Lied 644 

Evangelielezing   : Johannes 14: 1-7 en 20: 19-31 

Acclamatie    : Lied 339a 

     : Lied 422 

     : Lied 969      

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  4 mei  2014 

  9.00 uur    Clubkampdienst JOP Kids te YMCA Leusden ds. Dick Steenks. 

10.00 uur ds. F. Westerman 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor aanschaf van de paas-

kaars en andere kaarsen . 

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

 

 

Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek  heeft vakantie tot en met 11 mei, in dringende gevallen kan contact op-

genomen worden met ds Dick Steenks dan wel een van de ouderlingen. 

 

 

Solidariteitskas 2014 acceptgiro  
In de Schakel van Mei is bij de acceptgiro voor de wijken N1, N2 en N3 abusievelijk  

de omschrijving Solidariteitskas-2013 gebruikt in plaats van 2014. Hiervoor excuus. 

Reinier Vunderink.  

 

              27 April 2014 

                   Quasi modo geniti 

           (als pasgeboren zuigelingen) 



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. 

Alleen staanden/gaanden: 

Vandaag, 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. 

 

Uit de Kerkenraad:   

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

men 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 aanmerking 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. 

Op zoek naar een boek: 

Kleinkinderen te logeren? Neem ze mee naar de voorjaarsboekenmarkt: van Nijntje tot Harry 

Potter. Om voor te lezen of om zelf in weg te dromen. Trek aan die spijkerbroek en ga op 

kruistocht. Of schrijf een brief aan de koning!  

Tot ziens op 3 mei, vanaf half tien in De Voorhof. 

Het ZWO Naai Atelier: 

Meer dan 10 vrijwilligers van De Voorhof zijn afgelopen woensdagavond 

reeds begonnen met naai-werkzaamheden uit te voeren en een strijkservi-

ce. Iedere woensdagavond t/m Pinksteren vanaf 19 tot 21 uur kunt u naai-

werkzaamheden aanleveren en iedere zondagmorgen, ZWO is aanwezig 

in de hal. Er is een ook een bezorgdienst (€0,50).  Net als OIKOCredit 

investeert ZWO om VAN NIETS-IETS TE MAKEN. De tarieven voor de 

werkzaamheden zijn als volgt en komen ten goede van OIKOCredit: Prijzen: Normale klus-

sen €2,50 / Grote/lastige klussen 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 

 

Contactmiddag: Het stukje over de contactmiddag is helaas niet geplaatst in de Schakel.  

Op dinsdag 13 mei is de laatste contactmiddag voor de zomerstop. We hopen dan een gezelli-

ge middag met elkaar te hebben. Hierna willen we afsluiten met een broodmaaltijd. Als u 

hieraan deel wilt nemen kunt u zich  voor 5 mei opgeven bij Mw. v.d. Pol (tel.2864563) of 

bij Mw. Aarsen.(tel. 2862700) Deze dames kunt u ook bellen als u met de auto opgehaald wil 

worden. We beginnen niet om half 3, maar een uur later, om half 4.  

 

Op zoek naar een boek: 

Kent u ze nu wel: die titels van Agatha Christie?  Kom dan op 3 mei naar de boekenmarkt 

voor een nieuwe titel van Karen Slaughter, Elisabeth George, Saskia Noort of Nicci French. 

In De Voorhof, van half tien tot half drie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteavond 15 mei 19.30 uur: 

Wat denkt u dat Gods droom met De Voorhof is? 
PG De Voorhof is bezig met het formuleren van een (nieuwe) missie voor de kerkelijke 

gemeente. Een nieuwe visie formuleren is niet makkelijk. Er komen dan vragen over 

wat de positie van De Voorhof in het dorp is; en wat je als kerkelijke gemeente in huis 

hebt aan gaven en talenten. De Kerkenraad heeft daartoe contact gezocht met Hans 

Davids en Anita Godschalk uit Doorn, die zich onder de noemer van “DE Bestemming” 

bezig houden met ontdekken van talenten en het beantwoorden van bestemmingsvragen 

van personen, maar ook van groepen mensen. 

Hans en Anita zijn geïnteresseerd in talenten, omdat zij geloven dat als je je bewust 

wordt van je talenten je beter weet wat je kan bijdragen aan anderen of aan een 

gemeenschap. Als we ons als Voorhofgemeente meer bewust zijn waar we  goed in zijn 

en waar  minder. 

Dan  kunnen we beter de koers bepalen waarheen we willen en waar onze uitdaging ligt.  

In de Voorhofgemeente is afgelopen maanden in overleg met de Kerkenraad de 

volgende weg bewandeld: Hans en Anita hebben het collectieve talentenprofiel van 

beide predikanten bepaald en met hen gezocht naar hun collectieve droombeeld voor de 

gemeente. Ook zijn zij met twee groepen gemeenteleden (één vanuit de Kerkenraad en 

één van daarbuiten) bezig geweest om vast te stellen waar op dit moment de sterke en 

minder sterke kanten van de gemeente liggen. Dat samen heeft geleid tot een aardig 

goed beeld van de gemeente als geheel. Er is ook gekeken naar de huidige situatie én de 

mogelijk toekomstige bestemming van De Voorhof. Het bleek namelijk dat de manier 

waarop de kerkelijke gemeente nu draait misschien niet helemaal parallel loopt met een 

aantal verlangens die wel degelijk in de kerkelijke gemeente leven maar die nu niet tot 

hun recht lijken te komen. 

Op de gemeenteavond van 15 mei a.s. wordt het talentenprofiel van de Voorhofgemeen-

te gepresenteerd. De sterke kanten, maar ook de verlangens en de uitdagingen, die er 

nog liggen komen aan bod. We hopen dat discussie en bewustwording hierover gaat 

leiden tot keuzes hoe we verder willen in onze gezamenlijk trektocht.  

U bent van harte welkom. 

 

Beste gemeenteleden:   

De bouwcommissie is nog volop bezig met het inrichten en opknappen. In een tweetal za-

len hangen kunstwerken met een religieuze afbeelding. Ons werd verteld dat de kunstwer-

ken ooit in een workshop door gemeenteleden zijn gemaakt. De kindernevendienstmede-

werkers 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 kunstwerken 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. 

Namens de bouwcommissie: André van der Veen tel: 033 2863424 
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