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ZONDAGSBRIEF 

 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  
Mevr. J.I. Hendriksen - Hardeman, Doornheg 1, 3931AS,N1 
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, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de 
ouderen middagen 
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: 
 
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 die op de vorige zondagsbrieven en in 
de Schakel staat klopt niet. Dit is het juiste thuisadres. 
 
Op 24 mei 2014 is overleden: Gerritje Wolswinkel-Bruggink op de leeftijd 
                 van 91 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op 28 mei op de 
                 begraafplaats van Woudenberg. 
Op 25 mei 2014 is overleden: Dirk Pieter Johannes van ’t Hoog op de leeftijd 
                 van 80 jaar. Op maandag 2 juni zal er een dienst van woord en  
                 gebed zijn in De Voorhof, aanvang 13.00 uur. Aansluitend zal de 
                 begrafenis plaats vinden op de Algemene begraafplaats te  
                 Woudenberg. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te  
                 condoleren in de aula van de begraafplaats. 
  
   
   
 

10.00 uur 
Predikant          : ds. Plante (uit Maarn) 
Ouderling van dienst             : Gerry Thiescheffer 
Diaken              : Gerrit Jan Busser 
Organist              : Ton van Dienst 
Lector    : Carolina van der Krans 
Koster              : Mary Vunderink 
Zingen    : Psalm 27: 1,2,4, 
                          : Lied 663 
                                                         : Lied 367 d 
Glorialied                                        : Lied 867 
                                                          : Lied: Wij zijn bij U gekomen. MAW 15 
1e Schriftlezing:                              : Ezechiël 39: 21-29 
                                                          : Psalm 126 
2e Schriftlezing                               : 1 Petrus 4: 12-16 en Johannes 17: 1a en 6-19  
Lofprijzing                                      : Lied 339a 
                                                          : Lied 664 
                                                          : Lied 367 e 
                                                          : Lied 662 
 
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 
 
 
Mededeling uit het Moderamen: 
Het moderamen heeft besloten om ds. Koekkoek voor komende zondag 1 juni ( deze 
zondag ) vrij te geven resp. te laten vervangen. Hij heeft in de afgelopen week te ma-
ken gekregen met 3 overlijdens in zijn wijk, die hij moet begeleiden. En daar komt de 
Hemelvaartdienst bij.  
Dat wordt een beetje teveel bij elkaar; wij vertrouwen op uw begrip. 
Ds. Plante uit Maarn zal hem vervangen. 
de scriba 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  8 juni 2014 Pinksteren 
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek 
                       In de Pinksterdienst wordt medewerking verleend door de cantorij 
 
Collecte: ZWO 
 
 
18.30 uur : Geen Dienst 
 
 

 

              1 Juni 2014 

                       Exaudi 

                      (hoor) 



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 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 
 
Belijdenis en doop op zondag 15 juni 2014: 
Op zondag 15 juni is er een belijdenis- en doopdienst. Twee belijdeniscatechisanten 
hebben aangegeven belijdenis van hun geloof te willen doen:  
- Henk van Bemmel, Goudsbloem 62, 3984 CP, Odijk 
- Harriët Zanting, Larikslaan 50, 3931 ZA, Woudenberg.  
Henk van Bemmel zal na zijn belijdenis gedoopt worden.  
 
De Schilderijen,  
waarover u op de site en in de zondagsbrief bent geïnformeerd, zullen een goede bestemming 
krijgen. Ze zijn in het verleden n.a.v een workshop rond Pasen gemaakt en tenslotte in de 
Kindernevendienst-ruimte terecht gekomen.   
Een workshop-lid zal zich over de schilderijen ontfermen. Een aantal makers heeft zich ge-
meld.  Dank dat er is meegedacht. 
André van der Veen  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
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 
 
   Lied, ‘Wij zijn bij U gekomen’, MAW 15 
 

 
 

2. O lieve God, wij vragen,  
kom heel dicht bij ons staan,  
wij leven door uw liefde,  
wij leven door uw Naam. 

 
3. Wij zijn bij U gekomen,  

want Jezus ging ons voor.  
Zijn messiaanse liefde  
wees ons het goede spoor. 

 

 


