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ZONDAGSBRIEF 

 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Hildebrand-Sohier, 
Schans 25 en naar Dhr. Kooistra, Stationsweg West 179. 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: Plaatselijke diaconale doelen, een bijdrage voor de kosten die de 
diaconie maakt t.b.v. actief ondersteunend jeugdwerk gemeente werk. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diver-
se taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk 
actief  te laten functioneren. 
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
Ziekenhuis 
*Jacob van Leeuwen ligt in het St. Antoniusziekenhuis, Koekoekslaan 1. 3435 CM  
   Nieuwegein. Afd. Intensive Care. Het thuisadres van Jacob en Ineke van Leeuwen is:  
   K. Lantermansplein 12, 6671 ZH te Zetten. Let op: de postcode op de vorige zondags 
   brieven klopte niet. Dit is het juiste thuisadres. 
*Dhr. G.J. Jetten, Willem de Zwijgerlaan 199, is weer thuis uit het ziekenhuis. 
*Dhr. W. van Hunnik, Albert Cuyplaan 19, heeft een maag-darmoperatie ondergaan in 
  het AMC ziekenhuis Amsterdam. Hij is nu weer thuis. 
*Mevr Irene Hendriksen, Doornheg 1, werd afgelopen week in het ziekenhuis  
  opgenomen, zij is intussen weer thuis om verder te herstellen 
 
Overleden: Op 20 mei 2014 is plotseling overleden: Geertruida Hendrika van 
Leeuwen-Verduijn, Vermeulenhof 219, op de leeftijd van 82 jaar. Op maandag 
26 mei zal er een dienst van woord en gebed worden gehouden in De Voorhof, 
aanvang 11.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren. 
Om 14.00 uur zal de begrafenis plaats vinden in Bodegraven. 
 
Huwelijksjubileum:  
Op dinsdag 27 mei 2014 zijn Piet en Bea Sannen-Schoonhoven 50 jaar getrouwd. 
Adres: De Plantage 8, 3931 DX Woudenberg.                                                                 
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! 
 

10.00 uur 
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst             : Leny de Koeijer 
Diaken              : Gerda van den Brink 
Organist              : Sander Booij 
Lector    : Anneke Bos 
Koster              : Cor Stuivenberg 
Zingen: Aanvangslied  : Psalm 66: 1,6,7 
Gloria:                                   : Lied 652 * 
1e Schriftlezing:                             : Jesaja 41: 17-20 
Zingen:                                           : Lied 659: 1,4,5,6 
2e Schriftlezing:                             : 1 Petrus 3: 14-22 
Acclamatie:                                    : Lied 339a 
Zingen:                                           : Lied 351 * 
Zingen: Gedachtenis:                   : Lied 766: 1,3 
Zingen: Slotlied:                            : Lied 362 
Liederen met een * worden voor de dienst geoefend.  
    
 
18.30 uur Jongerendienst “Golden Oldies” 
Predikant          : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst             : Elly Kramer 
Diaken              : Sonja van Dijk 
Organist              : Piet de Vries 
Koster              : Anton Veldhuizen 
Zingen:                                           : Lied 837: 1,4 
Zingen:                                           : Lied 289 
                                                         : So strong 
                                                         : Jerusjalaiim 
Schriftlezing:                                  : Johannes 13: 36 t/m 38 en 14: 1 t/m 7 
                                                         : I still haven’t found what I’m looking for 
Zingen:                                            : Lied 769: 1, 6 
                                                         : Knocking on Heavens door 
                                                         : One 
                                                         : You raise me up     
Zingen:                                           : Lied 428 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Donderdag 29 mei  
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek Hemelvaartsdag 
Collecte: ZWO 
 
Zondag  1 juni 2014 
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de ouderen middagen 
 
 
18.30 uur : Geen Dienst 
 

 

              25 Mei 2014 

                       Rogate 
                      (Bidt) 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink, Griftpark 14     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  
  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Het ZWO Naai Atelier:  
 
Vrijwilligers van De Voorhof zijn afgelopen 
woensdagavonden reeds begonnen met naai-
werkzaamheden uit te voeren en een strijkser-
vice. Reeds 50 opdrachten zijn uitgevoerd! 
Iedere woensdagavond t/m Pinksteren vanaf 
19 tot 21 uur kunt u naai-werkzaamheden aanleveren en iedere zon-
dagmorgen, ZWO is aanwezig in de hal. Er is een ook een bezorg-
dienst (€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 klussen €2,50 / Grote/lastige klussen in overleg / NIEUWE PRIJ-
ZEN!:Strijkservice 5 stuks voor €2 en overhemden 5 voor €4,-  Haal- en brengservice €0,50 
Meer inlichtingen bij Gerrit Jan Busser – Ds. Pieter Koekoek – Johan Jansen – Lous Wijn-
berg – Henk Markvoort of 06-20303516 na 18u en zwo@pkndevoorhof.nl 
 
Creatieve duizendpoten gezocht: 
Bericht van de rommelmarkt. Helaas hebben de vrijwilligers die al vele jaren de crea tafel en 
sieradenstand hebben gedraaid te kennen gegeven dat ze er mee op willen houden en het tijd 
is voor nieuw bloed. Wij willen hen hierbij bedanken voor hun inzet. Daarom zijn wij opzoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die deze taken van hen willen overnemen. 
Voor informatie: Jan van Bentum tel 033 2862810 / 06 57708850. 
 
Alleenstaanden/gaanden: 
Zondag 25 mei (vandaag)  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. Gerard Mateman. 

 
Slotavond Verdieping en Ontmoeting  
met een optreden van de Abke Bruin & Vocalgroep Choral met een inspirerende  voorstelling 
over het leven van Etty Hillesum, een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar 
nagelaten dagboeken en brieven. Haar leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms grillige ka-
rakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft in haar werk een grote persoon-
lijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen 
achter de dingen, naar God. 
2 jaar geleden heeft Choral ook in de Voorhof opgetreden over het liefdes leven van Chagall. V&O is 
verheugd dat ze nu weer in de Voorhof optreden. De uitvoering begint om 20.00 uur. Voor de 
voorstelling wordt €7.50 gevraagd inclusief de consumpties. Toegangskaarten verkrijgbaar bij de 
VVV, De Voorhof en de Catharinakerk. Meer info via www.pkndevoorhof.nl en www.parochi-
sintmaarten.nl  Na de uitvoering is er nog gelegenheid om na te praten over deze inspirerende voorstel-
ling. Vanaf 25  mei vindt U in de hal intekenlijsten om voor die avond cake/koek of wat hapjes te ma-
ken voor na de voorstelling en kunt u toegangskaarten kopen. Contact personen: Angelique Martini, tel. 
2863343 en Gerry Thiescheffer, tel 2866720. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Jongerendienst ‘Golden Oldies’ vanavond 18.30 uur 
Vorig jaar de BNN Golden Oldies op televisie. Vanavond in de kerk: ónze Voorhof Golden 
Oldies. Niks geraniums voor deze 65+ers, de dappere Oldies zullen ons met hun (rock)zang 
versteld doen staan! Ze hebben voor meer dan 100% voor dit grote avontuur geoefend. 
Vanavond vanaf 18.30 uur gaat het dan gebeuren in de jongerendienst. Voorganger is ds. 
Dick Steenks. Trees Meijer is dirigente en de muzikale begeleiding is in handen van pianist 
Piet de Vries en gitaristen Arnold en Gideon Keller. We hopen op een grote opkomst voor 
ónze Golden Oldies! 


