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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. v. ‘t Hoog-Buma, J F 

Kennedylaan 65  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, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter 

ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

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:  

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

foortsestraat 20, 3772 CJ  Barneveld.  

 

 

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.  

 

- Daniëlle Meijer en Dick de Wit, Termaatenlaan 16, 3931 WG, Woudenberg, 

gaan trouwen op zaterdag 13 juni 2015 in Lage Vuursche.  

 

  

 

10.00 uur        
Predikant          : Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Alice Bossema 

Koster              : Cor Stuivenberg 

Zingen    : Psalm 8a (canon) 

     : Lied 706 : 1 (cantorij), 2 en 4 (allen) 

     : Lied 302 : 1(cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij) en 4 (allen) 

Schriftlezing    : Psalm 103 : 13 t/m 18 en Lucas 15 : 20 t/m 24 

     : Lied 707 : 1 (cantorij), 2, 3  

Schriftlezing    : Marcus 1 : 9 t/m 15  

     : Lied 534 – 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij) en 4 (allen) 

Schriftlezing    : Handelingen 2 : 1 t/m 4 en 32 t/m 33  

     : Lied 686 : 1 en 3 

Gebeden afgewisseld met coupletten Lied 303 : 1 (cantorij) / 2 (allen) / 3 (allen) 

     : Lied 705 : 1 en 3 

    

Met medewerking van de cantorij 

 

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 7 juni 2015 

10.00 uur  ds.  Pieter Koekkoek 

Collecte:  Kerk in Actie, Fietsen voor  gezondheidswerker s in Kenia. Bij de gezondheids-

centra in Kenia werken vrijwillige gezondheidswerkers, die in hun dorp en veelal de omlig-

gende dorpen actief zijn en bepaalde ziektes kunnen herkennen. Hiervoor moeten zij vaak 

grote afstanden afleggen en een fiets kan dan uitkomst bieden. Via Bike4Care kunnen zij een 

fiets krijgen die zij deels zelf moeten afbetalen. Daarna kunnen ze ook sparen voor een fiets-

ambulance en opleidingsmogelijkheden. Het uitgangspunt van het project is, mensen zelf ver-

antwoordelijk maken. COOP, partner van Kerk in 

 
 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

               31 mei 2015 

                       Trinitatis 
         ( Drievuldigheidsdag ) 



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. 

 

 

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. 

 

Creatieve ochtenden: 

A.s. woensdag is er in De Voorhof weer een ontmoetingsochtend, waarbij iedereen van harte 

welkom is. U kunt er sjoelen, een krantje lezen, gezellig bijpraten en natuurlijk handwerken. 

Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Wij zien u graag op 3 juni om 10.00 uur. 

(De data in de zomermaanden zijn; 3 juni – 1 juli – 5 augustus.) 

 

Email adressen. 

Via de wijkteams komt het verzoek of ik een keer in de zondagsbrief kan vragen of mensen 

bij wijzigen van email adres dit kunnen doorgeven. Dit zelfde geldt natuurlijk ook voor tele-

foonnummers. Het wijkteam kan dan makkelijker contact leggen. 

Wijzigingen of aanvullingen kunt u het beste doorgeven via: 

www.pkndevoorhof.nl  en dan het tabblad contact/algemeen. Keuze: kerkelijk bureau. 

Alvast onze dank. 

Reinier Vunderink. Kerkelijkbureau. 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

India Sanitair Project – Bouwreis: 

Voor de geïnteresseerden die overwegen mee op reis te gaan naar India om mee te helpen bou-

wen, wordt er maandag 15 juni een informatie bijeenkomst georganiseerd. Aanvangstijd 20:00 

uur. Locatie: De Voorhof in de soosruimte. Gedacht wordt aan reisperiode week 43 

(herfstvakantie). Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Peter Wildschut. 

Contactgegevens: peter.wildschut@casema.nl of (06) 146 44 181. 
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