ZONDAGSBRIEF
Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg
10.00 uur Zangdienst
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Zingen

: ds. Dick Steenks
: Nieke Meijer
: Janny Kaljee
: Jan Koert Brinkman
: Trudy Stoffer
: Cor Stuivenberg

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 GEEN DIENST

19 juli 2015
Zevende zondag na Trinitatis
Bloemen:
De bloemengroet gaat vandaag naar .Mw. Geurken-Ruiter, Nico Bergsteijnweg
111 en naar Dhr. en Mw. van Raaij, Eshoflaan 17 . 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: Kerk Eredienst en kerkmuziek
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten
vallen. Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren
mogelijk te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt.
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen.
Berichten uit de Gemeente:
- Mw. Ineke Waals, De Henschoterhof 26, verblijft in Hospice Dôme, Appelweg
49, 3818 NN Amersfoort.
- Dhr. Dirk Stuivenberg, Van Hogendorplaan 21, 3931 HN, ligt in het Meander
ziekenhuis, afdeling B 5, k. 22, Maatweg 3, 3813 TZ, Amersfoort.

Kerkdiensten komende week:

Zondag 26juli 2015
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waar onder o.a. de kosten gemaakt ter onder steuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente.
18.30 uur

Geen Dienst

VOEDSELBANK:
Sap, sap sap en nog eens sap. Dat staat op de lijst van de voedselbank en daar
gaan we ons de maanden juli én augustus op concentreren. Twee maanden achter elkaar aangezien er, gezien de vakantieperiode, wellicht voor één maand wat
weinig binnenkomt.
En juist tijdens de vakantiemaanden moeten er vele dorstige kelen worden gesmeerd.
Sappen; van appelsap tot bietensap, keuze dus in voldoende mate.
Dus....., niet " zappen" op de computer of mobieltje maar sappen in het
krat! Met dank.

Alleengaanden/alleenstaanden:
Op zondag ,26 juli, komen we na de dienst bij elkaar in de soos om koffie te drinken. In de
maanden juli en augustus lunchen we niet met elkaar.

Vakantie:
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 15 juli tot 5 augustus.

Betreft gebedsgroep op woensdagmiddag:
Gedurende de maanden juli en augustus stopt de gebedsgroep op woensdagmiddag, vanaf
begin september maken we een nieuwe start. U kunt dan weer gebedsonderwerpen opgeven,
of zelf meedoen, opgave kan op onderstaand e-mail adres: werner@wvanderburgh.nl
Startweekend 12 en 13 september:
Noteer vast in uw agenda dat we het nieuwe kerkelijke seizoen starten tijdens het startweekend van 12 en 13 september. Een weekend vol leuke activiteiten voor jong en ouder, en een
kerkdienst à la de tienerdienst. Het thema is ‘Goede buren’.
Zaterdagmiddagconcert Dorpskerk met Seline Loef-Haalboom:
Zaterdagmiddag 1 augustus wordt er een concert gegeven door Seline Loef (orgel) en Hester
Roelfsema (fluit) in de Dorpskerk van Woudenberg. Deze musici hebben een schitterend programma bestaande uit klassieke werken samengesteld.
U bent van harte uitgenodigd om dit concert mee te maken!
Van 18 juli t/m 22 augustus wordt er iedere zaterdagmiddag een klassiek concert in de
Dorpskerk gegeven. Deze concerten beginnen om 16.00 uur en duren ongeveer 45 min. Toegang is vrij, aan de uitgang wordt een collecte gehouden.

Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

www.pkndevoorhof.nl

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

