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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. en Mw. v Ginkel, Schans 52 

en naar Mw. v d Steeg, Eshoflaan 13.  

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, Fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia. Bij de 

gezondheidscentra in Kenia werken vrijwillige gezondheidswerkers, die in hun 

dorp en veelal de omliggende dorpen actief zijn en bepaalde ziektes kunnen her-

kennen. 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 fietsambulance en 

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

antwoordelijk maken. COOP, partner van Kerk in Actie 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een 

kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin be-

hoort bij een uitnodigende gemeente. 

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

 

Berichten uit de Gemeente:  

  

Dhr Mulder, Geeresteinselaan 33, wordt vandaag (zondag) opgenomen in het 

UMC in Utrecht voor een hartoperatie. 

Huwelijk 

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

gaan trouwen op zaterdag 13 juni 2015 in Lage Vuursche.  

Bericht van overlijden 

Op zondag 31 mei is in de leeftijd van 89 jaar Berend Teunis Kleinveldink over-

leden. Hij woonde op Rubenslaan 5. De afscheidsdienst en begrafenis hebben 

plaatsgevonden op donderdag 4 juni.  

 

 

 

  

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Arend Hoogers 

Diaken              : Ali Sikkema 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Gerda Streef 

Koster              : Mary Vunderink 

Zingen                                             : Psalm 25: 4, 10  

Gebed voor de nood v.d.wereld    : Acclamatie  367b 

Gloria                                              : Lied 103e (3x) 

1e Schriftlezing                        : 2 Koningen 1: 1-8 

                                                         : Lied 96: 1, 2, 3    

2e schriftlezing                               : Markus 3: 20-35 

                                                         : Lied 722 

                                                         : Lied 869: 1, 2, 7 

Gedachtenis                                    : Lied 103c: 1, 2 

Slotlied                                            : Lied 418 

 

 

 

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 14 juni 2015 

10.00 uur  ds.  Dick Steenks Overstapviering groep 8 

Collecte:  Hulptransport Fam. Stoffer naar Moldavie: Jaarlijks gaat de fam Stoffer met 

een vrachtauto vol hulpgoederen naar Corinne Anbeek in Moldavie .  

Hiervoor is veel geld nodig, o.a. huur vrachtauto,brandstof,tol,douanekosten e.d. 

 

 

18.30 uur  Zangdienst 

 

 

 

 

 

 

               7 juni 2015 

    Eerste zondag na  Trinitatis 
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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.         

Of een email naar kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl Alvast onze dank. 

Reinier Vunderink. Kerkelijkbureau. 

India Sanitair Project – Bouwreis: 

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

bouwen, 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. 

 

Studieverlof Ds. Koekkoek. 

Ds.Koekkoek heeft studieverlof van 8 juni t/m 5 juli. In dringende gevallen kan een beroep 

worden gedaan op ds Dick Steenks. 

 

 Overstapviering zondag 14 juni. 

Volgende week zondag is de overstapviering. Met 4 kinderen uit groep 8 staan we stil bij hun 

overgang naar de middelbare school en steeds groter wordende zelfstandigheid. 

Het zijn: Maaike Haverkamp, Linda de Ruijter, Dorith Streef en Guusje van der Wansem. 

 

Personenboek  

Iedereen heeft nog tot 15 juni de gelegenheid om zich aan te melden. Wacht niet langer maar 

vul het formulier in.  

Aan de uitgang liggen formulieren, maar u kunt ook via de website het formulier digitaal in-

sturen (www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek).  

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we het personenboek aan de gemeenteleden 

tegen kostprijs aanbieden. U wordt hierover nog geïnformeerd. gemeente-

gids@pkndevoorhof.nl / Jannette Maijen, 06-11286220 / Gerda van den Brink, 06-13794955. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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