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Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. Jansen, Henschoterhof 

25 en Mevr. De Witte-Meijer, Kersetuin 1.  

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: Kerk in Actie:- Belangenbehartiging in Zimbabwe. Opkomen 

voor je belang, samen 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 bewoners-

comité heeft opgericht. Iedere week wordt het meest urgente probleem bespro-

ken. 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! 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderne-

vendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

*Mevr van Loenen-te Maaten (Kennedylaan 7) is opgenomen in het UMC in 

Utrecht 

*Mevr W van Huigenbosch (Bosrand 9) is opgenomen in het Meander zieken-

huis in Amersfoort 

*Mevr  Annelies van Ravenhorst-Hogeveen (De Maat 8b) is weer thuis uit het 

ziekenhuis 
*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.  
 

   

   

 

10.00 uur 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeijer 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Gerry Thiescheffer 

Koster              : Ad Kleinveld 

Zingen     

    

          Er is een Liturgie 
De liederen 707 en 891 zijn door de zanggroep geoefend. 

 

Belijdenis en doop:  

Twee belijdeniscatechisanten zullen belijdenis van hun geloof doen vanmorgen. Het zijn: 

- Henk van Bemmel, Goudsbloem 62, 3984 CP, Odijk 

- Harriët Zanting, Larikslaan 50, 3931 ZA, Woudenberg.  

Henk van Bemmel zal na zijn belijdenis gedoopt worden.  

 

 

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  22 juni 2014  

10.00 uur: ds. mw. J. Nottelman uit Utrecht  

Collecte: t.b.v. Roosevelthuis te Doorn, het Roosevelthuis organiseert vakantieweken voor 

ouderen en mensen met zorg. 

 

 

18.30 uur : ds. Dick Steenks Jongerendienst 

Jongerendienst 22 juni: 

De jongerendienst op 22 juni is een dienst voor en door jongeren en zal worden gehouden in 

de soosruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              15 Juni 2014 

                       Trinitatis 
              ( Drievuldigheidsdag ) 



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. 

Eerlijk kinderpardon: teken de petitie!  
Ongeveer zeshonderd kinderen vallen ten onrechte buiten het Kinderpardon. Daarom startte 

op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon. Kerk in Actie roept u op om de petitie te onder-

tekenen.  

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er 

in 2012 een Kinderpardon. Dat geldt voor kinderen die hier in Nederland zijn geworteld. 

Toch kregen niet al deze kinderen een Kinderpardon. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid 

en Justitie heeft ruim de helft van alle aanvragen – ongeveer 600 kinderen - voor het Kinder-

pardon afgewezen. Daarom zet Kerk in Actie zich samen met burgemeesters, vluchtelingen- 

en kinderrechtenorganisaties in voor een Kinderpardon voor álle in Nederland gewortelde 

kinderen. Meer informatie: www.eerlijkkinderpardon.nu 

Bron: Kerk in Actie 

 

Lectuurcommissie: 

Neem eens een kijkje in de Lectuurhoek! Zoals u ook in de Schakel heeft kunnen lezen 

liggen er dit keer een aantal boeken rondom het thema "werk / arbeid". 

Actuele thema's die door verschillende auteurs en vanuit diverse invalshoeken worden  

belicht. Er is geen enkele verplichting  om een boek te kopen, maar misschien brengt 

ons aanbod u op een idee om eens iets meer te lezen over deze onderwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eerlijkkinderpardon.nu

