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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar .Mw. Nauta-Koot, De Steen 29 en naar  

Mw. Vermeulen, Schans 55. 

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: Rudolph stichting, deze stichting zet zich met passie in voor kin-

deren voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Daarom starten 

en ondersteunen zij nieuwe projecten in Nederland! Ook onderhouden zij     

gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. 

2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook de kosten vallen die 

gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de 

leden in de wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk. 

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, is tijdelijk thuis uit 

het ziekenhuis.  

 

 

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 ach-

ter 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 vol-

doende mate. Dus....., niet " zappen" op de computer of mobieltje maar sappen 

in het krat!  Met dank.  

 

  

 

 

10.00 uur     
Predikant           : ds. W. in 't Hout uit Doorn  

Ouderling van dienst              : Johan Thiescheffer 

Diaken               : Tineke van Langeveld 

Organist               : Jan Koert Brinkman 

Lector     : Gerry Thiescheffer 

Koster                : Ad Kleinveld 

Zingen     : Lied  280: 1 en 5 

      : Psalm 92: 1 , 2 , 3 

      : Lied 547: 1b (= refrein) , telkens na de  

         woorden  'zo smeken wij' 

      : Lied 871 

Schriftlezing     :  Psalm 139: 1 - 6 

      :  Psalm 139: 1 , 2  

Evangelielezing    : Lukas 19: 1 - 10 

Acclamatie     :  Lied 339a   

      : Lied 324: 1 , 2 , 3 

 

Dankgebed en voorbeden: na de woorden 'zo bidden wij in Uw naam' zegt de gemeente  

'Heer, hoor ons' 

      : Lied 791: 1 , 3 , 4 , 6 

 

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 9 augustus 2015   

10.00 uur  kan. Mw. E.G. van Deventer uit Woudenberg 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter  ondersteu-

ning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

 

              2 augustus 2015 

          Negende zondag na  Trinitatis 
          



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. 

 

 Creatieve ochtend: 

Op woensdag 5 augustus is er weer een creatieve ochtend. U kunt op allerlei gebied deze och-

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

lijkheid 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. 

 

Vakantie: 

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

Vakantie ds. Dick Steenks: 

Ds. Dick Steenks heeft vakantie van 1 t/m 23 augustus. Ds. Koekkoek begint weer op 6 au-

gustus. In de paar dagen dat de predikanten samen vakantie hebben (1 t/m 5 augustus) is er 

voor waarneming gezorgd.  

Mocht u in die periode een predikant nodig hebben, kunt u contact opnemen met de voorzitter 

van de taakgroep Pastoraat: Arend Hoogers (tel. 033-7850469  
 

Startweekend 12 en 13 september: 

Noteer vast in uw agenda dat we het nieuwe kerkelijke seizoen starten tijdens het startweek-

end 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’.  

 

Omruilen sleutel Voorhof : 

De nieuwe voordeur is voorzien van een nieuw slot. De geregistreerde sleutelhouders kunnen 

de oude voordeursleutel omruilen tegen een nieuwe sleutel op maandag 10 augustus van 

18:30-19:30u in De Voorhof. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 


