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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar   

Mevr. Veenhof-Mulder,Stationsweg-west 4 en Mevr.v.Willenswaard-

v.d.Berg, Willem de Zwijgerlaan 18.     

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: ZWO. 

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: 

*Annelies van Ravenhorst, De Maat 8b,  is voor een ingrijpende operatie op-

genomen in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, P. Debyelaan 25, 6229 

HX Maastricht. De operatie is goed verlopen. 

*Jacob van Leeuwen ligt in het St. Antoniusziekenhuis, Koekoekslaan 1,    

3435 CM Nieuwegein. Afd. A2, k. 221. Het thuisadres van Jacob en Ineke van 

Leeuwen is: K. Lantermansplein 12, 6671 ZH te Zetten.  

*Mw. Joke de Goede, Albert Cuyplaan 3, heeft een ooroperatie ondergaan. 

Thuis herstelt ze daarvan.  

 

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.  
 

Jongerendienst 22 juni 

De jongerendienst op 22 juni is een dienst voor en door jongeren en zal wor-

den gehouden in de soosruimte.  

 

   

10.00 uur 

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Erna Veldhuizen 

Koster              : Bertus Brouwer en Johan Stoffer 

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 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  15 juni 2014  

10.00 uur: ds. Dick Steenks 

Collecte: Kerk in Actie:- Belangenbehartiging in Zimbabwe. Opkomen voor je belang, sa-

men problemen aanpakken en vreedzaam samenleven, hoe doe je dat in Zimbabwe? Harare 

Redidents’Trust (HRT), partner van Kerk in Actie, helpt. HRT is een bewonersbeweging die 

al in 35 wijken een bewonerscomité heeft opgericht. Iedere week wordt het meest urgente 

probleem besproken. Of het nu aankomt op de kosten voor schoon drinkwater, wat veelal ver-

vuild is, corruptie bij het elektriciteitsbedrijf of het recht op een verkoopplaats op de  

markt. HRT kaart het samen met de bewoners aan bij de plaatselijke politiek. Bewoners leren 

hun rechten kennen en weten dat hun stem gehoord mag worden. Samen staan ze sterk! 

 

 

18.30 uur : Geen Dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

              8 Juni 2014 

                       Pinksteren 
                      



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. 

ZWO  Project Oikocredit 
Met de ZWO Pinksterdienst van vandaag eindigt de ZWO pro-
jectperiode voor dit jaar. Tot en met september zal er nog wel 
gecollecteerd worden voor Oikocredit met Avondmaalscollectes 
en de Zendingsbus. Het was weer een bijzondere periode waar-
bij we veel informatie hebben gegeven en waarbij er veel activi-
teit is geweest bij jong en oud. We hebben het echt samen ge-
daan, veel vrijwilligers maar ook veel (Naai Atelier) klanten die met gulle betalingen 
ons gesteund hebben. Weet u nu wat Oikocredit is en wilt u zelf ook meedoen?  In 
de hal staat vandaag nog een standje met extra informatie. 

 

14 juni; Slotavond Verdieping en Ontmoeting:  

met een optreden van de Abke Bruins & Vocalgroep Choral met een in-

spirerende  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 karakter, haar joodse af-

komst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft in haar werk een grote persoonlijke inner-

lijke 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. Toegangs-

kaarten 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 gele-

genheid om na te praten over deze inspirerende voorstelling. Vanaf 25  mei vindt U in de hal 

intekenlijsten om voor die avond cake/koek of wat hapjes te maken voor na de voorstelling en 

kunt u toegangskaarten kopen. Contact personen: Angelique Martini, tel. 2863343 en Gerry 

Thiescheffer, tel 2866720. 

 

EXAMENKANDIDATEN 

De examens zijn inmiddels door de meeste kandidaten gemaakt. 

Nu volgt het wachten op de uitslag medio juni… Zoals elk jaar willen we 

als taakgroep JOP nog even laten weten dat we ongeacht de uitslag aan ze denken. 

Hebben jullie namen/adressen van examenkandidaten? Laat het ons weten via de mail. 

Elly.kramer68@gmail.com  

 

Voorhof schoonmaak beurt  Woensdag  11 juni om 9uur. 

A.s. Woensdag  is het weer zo ver. Wilt u ons komen helpen en na afloop gezellig met elkaar 

koffiedrinken? U bent vanaf 9 uur van harte welkom. 
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