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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezing: Handelingen 2: 1-1      

Thema: Vlammen     

Kleur: Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde.  

In Jeruzalem ontvingen de 12 apostelen de heilige Geest, tongen van vuur, ver-

beeld door de Gloriosa’s. En verspreidde zich over de hele wereld (Bol van me-

taaldraden). De neergaande lijnen en Hedera ranken geven de uitstorting van de 

heilige Geest weer en God’s trouw. 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Wolswinkel, Stationsweg-

west 36 en naar Mw. Hildebrand-Sohier, Schans 25.   

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. , ten bate van de sanitaire voorzieningen in India. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

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

 

Berichten uit de Gemeente:  

- Mevr. J. Haagsma-Fekkes, De Henschoterhof 24, is weer thuis. 

- Dhr. B.T. Kleinveldink, Rubenslaan 5, is opgenomen in Norschoten, Amers-

foortsestraat 20, 3772 CJ  Barneveld. 

 

Overleden:  

- Op 12 mei 2015 is overleden: Theodora de Witte-Meijer op de leeftijd van 99 

jaar. Zij woonde in Groenewoude. De crematie heeft plaats gevonden op 19 mei 

in Nieuwegein. 

- Op 14 mei is in de leeftijd van 83 jaar Edgar Seeger overleden. Hij woonde op 

Schans 46. De afscheidsdienst en de begrafenis op de algemene begraafplaats 

van Woudenberg hebben plaatsgevonden op vrijdag 22 mei.  
Huwelijk: 

Suzanne Overwater en Samuel Kamminga, Dokter Lantinkstraat 1, 3832 RV 

Leusden, gaan trouwen op vrijdag 5 juni 2015. Om 15.00 uur zal de kerkelijke 

bevestiging en inzegening van hun huwelijk plaatsvinden in de Voorhof. 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Gerrit Jan Busser 

Diaken              : Jan Kromhout 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Erna Veldhuizen 

Koster              : Ad Kleinveld 

Zingen     

Er is een liturgie. 

 

De muzikale begeleiding  zal worden verzorgd door de band van de musical Ruth.  

Dit is ook de afsluiting van het project van ZWO ten bate van sanitaire voorzieningen in India 

(zie hiervoor de "Indian Post"). De collecte zal dan ook voor dit doel zijn.  

 

 

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 komende week: 

Zondag 31 mei  2015 

10.00 uur  ds.  Dick Steenks 

Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 
 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

 

 

               24 mei 2015 

                   

                         Pinksteren 



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. 

ZWO Project India: 

Vandaag eindigt de projectperiode van ZWO. Herkenbaar aan de melkbus in de hal. Wij wil-

len € 7.000 ophalen om sanitair aan te leggen in India. Een project dat steun verdient van ons 

en waar wij nauw bij betrokken zijn. Raju, een bekeerde Christen, heeft daar een weeshuis 

voor kinderen uit de laagste klasse. Hier is veel moed, geloof en vertrouwen voor nodig. Van-

daag bidden en geven wij voor Raju, het weeshuis en de kinderen. Ook u kunt dit project 

meemaken en bezoeken, binnenkort wordt hier een info avond voor georganiseerd, de datum 

volgt in de Zondagsbrief. 

 

Collecte Nepal: 

De opbrengst van de collecte van 17-5 t.b.v. de Aardbeving in Nepal/ EO Metterdaad was 

636.81 euro de Diaconie zal dit bedrag verdubbelen, allen bedankt voor uw gulle gaven voor 

dit doel. 

 

VOEDSELBANK: Het gaat in onze Kerk bijzonder lekker  met de maandelijkse, themati-

sche inzameling. ! Je zou haast denken dat we in "Lekker-kerk" wonen.Iedere maand weer 

een groot succes. De maand Mei gaan we voor broodbeleg. U weet wel; chocoladehagel, ap-

pelstroop, honing, enz. enz.  Liever geen glasverpakkingen. 

Ook deze maand weer brood nodig.  

Dank u. 

 

Visitatie, donderdag 4 juni 2015: 

In het kader van de periodieke visitatie van onze kerk zullen op donderdag 04 juni 2015 twee 

visitatoren een bezoek brengen aan onze kerk.  

Het woord visitatie klinkt zwaar, maar de tijden zijn veranderd, we kunnen ook zeggen 

‘huisbezoek’ vanuit de Protestante Kerk in Nederland (uitgevoerd door de classis (de regiona-

le bestuurslaag). Het vindt tegenwoordig iedere 4 jaar plaats. Er is dus geen andere aanleiding 

dan dit schema. Het is goed dat, waar onze kerkgemeente deel uitmaakt van de Protestantse 

Kerk in Nederland, er ook aandacht is vanuit het grotere verband. Er  is niet alleen een ge-

sprek met de predikant en met de kerkenraad, maar er is ook gelegenheid voor gemeenteleden 

om voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering op 4 juni 2015 om de visitatoren te laten 

delen in  haar of zijn ervaring als lid van onze kerkgemeente. Als u van die mogelijkheid ge-

bruik wilt maken, is het handig als u dat vooraf even meldt bij de scriba,  

scribaat@pkndevooehof.nl, 033-2583746 / 06/45405081 maar als u spontaan wilt komen mag 

dat natuurlijk ook tussen 19 en 19.30 uur. 

 

 

Schoonmaken kerk: 

Schoonmaken van de kerk is niet, zoals afgesproken op 27 mei, maar 3 juni. Dus iedereen 

die tijd en zin heeft om te poetsen is van harte welkom. En natuurlijk is er koffie met wat lek-

kers. 

Tot ziens op 3 juni. 

De schoonmaakcommissie. 

  

 

 

 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Op 31 mei– na de ochtenddienst-  is het de bedoeling dat we gezellig bij elkaar komen in de 

soos. We drinken met elkaar koffie of thee. Hierna hebben we een activiteit. Als afsluiting is er 

een lunch. U bent van harte welkom. 

 

Examenkandidaten: 

De meeste examens zijn inmiddels gemaakt; wij willen namens de taakgroep jop laten weten 

dat we met deze spannende tijd meeleven.   

Weet u examenkandidaten? geef ze door aan Elly Kramer:     elly.kramer68@gmail.com  
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