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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr en Mw Baris, Rembrandt-

laan 22 en naar .Dhr en Mw Koudijs, v Hogendorplaan 26. 

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: De Heilig Avondmaalscollecte, deze  is bestemd voor de ZWO. 

2e Collecte: Deze is voor het C. v K. 

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

 

Berichten uit de Gemeente:  

 

Mw. Ineke Waals, De Henschoterhof 26, 3931 HZ, is weer thuis uit het UMC 

Utrecht. 

Dhr. Dirk Stuivenberg, Van Hogendorplaan 21, 3931 HN, is vanwege acute leu-

kemie opgenomen in het Meander ziekenhuis, afdeling B 5, k. 22, Maatweg 3, 

3813 TZ Amersfoort. Daar moet hij de komende acht weken chemokuren onder-

gaan.  

Mw. Teunie van der Wiel-Loef, Van Hogendorplaan 24, 3931 HP, is begonnen 

aan een reeks van zes chemokuren.  

 

Doop  

Volgende week zondag, 5 juli, is er een doopdienst.  

In deze dienst zullen gedoopt worden:  

- Dani Joas van Ginkel, zoontje van Elise en Henk van Ginkel 

   (J.F.Kennedylaan 9, 3931 XE, Woudenberg)  

- Bas Mijts, zoontje van Bram en Jantine Mijts  

   (Valleilaan 20, 3925 EK, Scherpenzeel)  

- Sophie Cornelia Willemijn Stuivenberg, dochtertje van Wimco Stuivenberg en 

  Yvonne Hoksbergen (Koningin Wilhelminastraat 28, 3931 CJ Woudenberg) 

 

   

  

10.00 uur      Viering Heilig Avondmaal 
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Nieke Meijer 

Diaken              : Tineke van Langeveld 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector    : Alice Bossema 

Koster              : Ab van den Pol 

Zingen    : Psalm 84:1 

                                                         :Lied 282 * 

                                                         :Psalm 116: 1 en 3 

Schriftlezing                                   : Marcus 5: 21 t/m 43 

                                                         :Lied 938 

                                                         :Lied 388: 1, 2, 4, 5 * 

                                                         :Lied 388: 3 * 

                                                         :Lied 404-e 

                                                         :Lied403-a (1e 2 regels) 

                                                         :Lied 418: 1 en 2 

De met een * gemarkeerde liederen zijn geoefend door de zanggroep. 

 

 

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! 

 

 

 

15.30 uur ds. Dick Steenks  Viering Heilig Avondmaal in Groenwoude 

 

 

18.30 uur   Hof van Hedendienst 
Voorganger    : Cabaretier Kees Versteeg 

Ouderling van dienst             : Elly Kramer 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist    : Piet de Vries 

Koster               : Jan de Lange 

                                                         

 

 

 

Kerkdiensten komende week: 

Zondag 5 juli  2015 

10.00 uur  ds. Dick Steenks 
Collecte: Jeugdwerk van de Protestantse Kerk: Een vakantie met inhoud, dat is waar JOP 

en de HGJB zich voor inzetten in de zomermaanden. Beide organisaties richten zich op parti-

cipatie door jongeren, recreatie met diepgang en het aansluiten bij de leefwereld van jongeren 

op speciale plekken. Deze collecte is belangrijk, want we willen graag jongeren blijven berei-

ken op plekken waar zij op een ontspannen manier samenkomen.  

 

 

               28 juni 2015 

   Vierde 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. 

 

 

Alleenstaanden/alleengaanden 

 Vandaag komen we na de dienst bij elkaar in de soosruimte.  

 We drinken koffie of thee,doen een activiteit en lunchen samen.  

  Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout. 

Creatieve ochtend 

Op woensdag 1 juli is er weer een creatieve ochtend. U kunt op allerlei gebied deze ochtend 

zelf samenstellen door o.a. kaarten te maken, te haken of te breien. Verder is er de mogelijk-

heid om te sjoelen, een krant of tijdschrift te lezen en een gezellig gesprek te voeren. 

Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee, die vanaf 10.00 uur voor u klaar staat. 

U bent van harte welkom. 

Verjaardagfonds 
Wij willen het volgende onder uw aandacht brengen. We zijn 

op zoek naar nieuwe mensen die de kaarten weg willen bren-

gen. Door ziekte zijn er regelmatig  nieuwe mensen nodig zo 

ook nu. Dus lijkt het u leuk om mensen met hun verjaardag 

een kaart te brengen en later het zakje weer op te halen. Geef 

u dan op.  Dit kan bij:  

Hans en Trudi Stoffer Ekris 18a tel 033-2861852  

Mailen mag ook:  

hntstoffer@kpnplanet.nl.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


