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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Schildmeijer-v Schuppen, 

Vermeerlaan 10 en naar Fam. Van de Wiel, v.Hogendorplaan 24..  

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: 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. 

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. Bertus Mulder, Geeresteinselaan 33, heeft een geslaagde hartoperatie on-

dergaan in het UMC Utrecht. Hij is overgebracht naar het Meander ziekenhuis 

om daar aan te sterken. Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

Bij mw. Ineke Waals, De Henschoterhof 26, is een kwaardaardige tumor in de 

linkerhersenhelft geconstateerd. Op dit moment ligt ze voor onderzoek in het 

UMC Utrecht afd D3 Oost, Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht. 

 

Huwelijksjubileum 
Bertus Mulder en Riki Mulder-ter Haar, Geeresteinselaan 33, 3931 

JA, waren op 10 juni jl. 50 jaar getrouwd. 
 

Bericht van overlijden 

Op vrijdag 5 juni is in de leeftijd van 84 jaar Albert Abel Willemsen overleden. 

Hij woonde op De Omloop 6. De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsge-

vonden op woensdag 10 juni.  

 

10.00 uur       Overstapviering groep 8 
Predikant          : ds. Dick Steenks  

Ouderling van dienst             : Gerda Holl 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Kinderen lezen het bijbelverhaal 

Koster              : Cor Stuivenberg 

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   Zangdienst 
Ouderling van dienst             : Gerrit Jan Busser 

Diaken              : Janny Kaljee 

Organist              : Ton van Dienst 

Koster              : Anton Veldhuizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten komende week: 

Zondag 21 juni 2015 

10.00 uur  ds.  J. Plante uit Maarn 

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

ouderen en mensen met zorg. Hierbij dragen wij bij met onze collecte. 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

               14 juni 2015 

   Tweede zondag na  Trinitatis 
          



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. 

 

 

Overstapviering  

Vandaag 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. 

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. 

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. 

 

 Maak het PERSONENBOEK nog waardevoller met UW AANMELDING:  

Iedereen heeft nog TOT MAANDAG 15 JUNI, de gelegenheid om aan te melden. Aan de 

uitgang liggen formulieren, maar u kunt ook via de website het formulier digitaal insturen 

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

Vandaag is er ook weer de mogelijkheid om een foto te laten maken in de zijzaal van de kerk-

zaal (aan de linkerkant vanuit hal gezien).  gemeentegids@pkndevoorhof.nl / Jannette Maijen, 

06-11286220 / Gerda van den Brink, 06-13794955. 

 

Nieuws van de Amnesty Werkgroep Woudenberg: 

Gratie voor Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba!Een actie via Facebook en 

Twitter en de schrijfmarathon van afgelopen december heeft resultaat gehad.  

De gouverneur Emmanuel Uduaghan verleende hem op 28 mei gratie.  

Moses is erg onder de indruk van alle steun die hij ontving en schreef daarover in een brief: 

'Ik ken deze actievoerders niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om  hulp schreeuwde, 

 kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik wist niet dat mensen nog zo’n grote liefde 

 hadden voor hun medemens. Ik heb voor hen gebeden en beloof me te gaan inzetten voor 

 slachtoffers van marteling en terdoodveroordeelden als ik vrij ben.' 

 'Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de 

gelukkigste man op aarde. Ik hou van jullie allemaal. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de Amnesty Werkgroep Woudenberg: vervolg 

Het Nigeriaanse leger maakt zich op grote schaal schuldig aan wreedheden.  

Sinds 2012 stierven zeker 7.000 mensen in militaire gevangenissen als gevolg van honger,  

extreme overbevolking en gebrek aan medische zorg.  

Nigeriaanse militairen executeerden meer dan 1.200 verdachten, van wie 640 mensen op een 

 dag werden gedood. Verschillende commandanten waren hiervan op de hoogte, maar grepen 

 niet in. Roep president Muhammadu Buhari van Nigeria op om de moorden onmiddellijk te 

 onderzoeken en de daders te berechten. Ook moet hij meteen maatregelen nemen om nieuwe 

 gruweldaden te voorkomen. Teken de petitielijst in de hal! 

Zie de website: www.amnesty.nl  Groeten, Anneke en Renate 

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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