
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. van de Rovaart, Oranjelaan 9 en naar  
Mw. Wardenier-Visscher, Evertsenlaan 15 .  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: Plaatselijke diaconale doelen, een bijdrage voor  de kosten die de dia-
conie maakt t.b.v. actief ondersteunend jeugdwerk gemeente werk. 
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook het tuinonderhoud valt. Een 
kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij 
een uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

Berichten uit de Gemeente:  
- Mw. M. Wildschut-Mol, Schans 45, 3931 KJ, is vanwege darmproblemen opgenomen 
in het Meander ziekenhuis, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Dhr. G. en Mevr. H. Haan, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG, verblijven t/m a.s. 
dinsdag 24 mei in zorghotel Boldershof, Boldershof 4, 3811 GL, Amersfoort.  
- Mevr. W. van Lunteren-Schimmel, Eendekroos 14, is opgenomen in verpleeghuis 
Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW  Barneveld, afdeling Groep 1, kamer 0314. 
- Dhr. H. Lamberink, Tabaksland 52, 3931 RV, verblijft in afwachting van een hartope-
ratie in het Meander ziekenhuis. 
- Mw. C. Bos, Schanspark 22, 3931 KV, is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Dhr E. van Egdom, Kon Emmastraat 15, is opgenomen in het Meander ziekenhuis, 
Maatweg 3, 3813 TZ  Amersfoort. De operatie is goed verlopen en hij hoopt in de loop 
van de week thuis te zijn 

- Dhr W. van Oort, Zeisterweg 21 is weer thuis uit het ziekenhuis 

 

Huwelijksjubilea: 
Op 20 mei mochten Gerrie en Frits Velker-van Essen, Pr. Bernhardstraat 31 vieren dat 
zij 50 jaar waren getrouwd.  
Eveneens op 20 mei mochten Janny en Barend van Kampen-Jacobsen, Kersentuin 67, 
vieren dat zij 50 jaar waren getrouwd 

 

Huwelijk: 
op 4 juni 2016 trouwen Jozef Jan Vonhoff en Kristine Koekkoek. Zij willen om een 
zegen vragen in een dienst in De Voorhof. Deze begint om 15.30 uur en wordt geleid 
door ds Frans Westermann. 

 

10.00 uur    Pinksteren 

Predikant             : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                : Bert Boels 

Diaken                 : Meino Huisman 

Organist       : Berend van Surksum 

Lector                  : Anneke Bos 

Koster                  : Ab van den Pol 
Leiding Kindernevendienst             : Annemiek van der  Wansem & Jolanda Radstaake  
Zingen       : Psalm 8b 

        : Lied 303* 

Kindernevendienst:lied     : Wij gaan voor even uit elkaar 
1e Schriftlezing      : Genesis 2:4-7 

        : Lied: 825:1,3 

2e Schriftlezing      : Johannes 3:1-16 

        : Lied: Lied 323* 

        : Lied: 984:1,4,5,6 

        : Lied: 871 

 

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    Hof van Hedendienst  

‘Preek van de Leek’ met de beeldend kunstenaar Yvonne Kors. 
Predikant                 : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst               : Elly kramer 
Diaken                 : Géliene Boshuizen  
Organist       : Piet de Vries 

Koster                  :Anton Veldhuizen 

Collecte: De taakgroep JOP zet zich in voor  en met de jongeren uit De Voorhof. Onze 
missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitdagen te groeien in 
geloof. En onze visie: We willen op een dynamische en creatieve manier een passend aanbod 
bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. JOP organiseert 
daarom diverse activiteiten en daarvoor is uw bijdrage aan deze collecte onmisbaar. 
 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag 29 mei 2016  

10.00  uur   ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten t.b.v. het Heilig Avond-
maal 
 

 

18.30 uur   Geen Dienst  

 

                    Vierde zondag van Advent 
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     22 mei 2016   
                
         Trinitatis 

                           (Drievuldigheidsdag) 
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GEMEENTE AVOND 25 MEI = BELANGRIJK: 
Op woensdag avond 25 mei 2016 zal de gemeente avond plaatsvinden (de jaarvergadering). 
Vanaf 20 uur is het programma als volgt: 

Jaarrekeningen De Voorhof (CvK + Diaconie) 
Presentatie Beleidsplan 

PAUZE 

Opvolging Ds Dick Steenks 

Na afloop is er gelegenheid om te praten napraten met een drankje 

Het gaat over uw, jouw en mijn kerk, wees erbij en doe mee.  
Van harte uitgenodigd. 
 

JAARREKENING 2015 van De Voorhof: 
De Jaarrekening 2015 van De Voorhof (via CvK) is beschikbaar via de website en te raadple-
gen door gemeenteleden. Tevens kunt u via de scriba een uitgebreide versie ontvangen per 
mail of op papier. Stuurt u een mail  naar scribaat@pkndevoorhof.nl of via 033-2583746 

Tijdens de aankomende Gemeente Avond ontvangt u een toelichting op de Jaarrekening en 
kunt u vragen stellen. 
 

Voedselbank mei  2016:  
In mei leggen alle vogeltjes en ei. Hoewel een eitje óók broodbeleg is gaan we deze maand 
voor allerlei andere soorten broodbeleg. U weet wel; chocoladehagel, jam, pindakaas, enz. 
Aan u de keuze  want die is zoals gewoonlijk weer reuze. S.V.P. geen glasverpakkingen.  
Met dank.  
 

Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op zondag ,29 mei, is er weer een bijeenkomst voor de alleengaanden/alleenstaanden. 
In de soos. Na de dienst. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout- ten Heuvel 
 

Preek van de leek: 
Vanavond 18.30 uur organiseert de commissie ‘Hof van Heden diensten’ de ‘preek van de 
leek’. Met de ‘preek van de leek’ wordt een podium geboden aan mensen, die bereid zijn hun 
inspiratie in het leven met ons te delen. De ‘preek van de leek’ in De Voorhof is een reguliere 
kerkdienst, zij het in experimentele vorm. Het is aan de ‘leek’ om de liturgie te maken.  
De leek die vanavond gaat ‘preken’ is beeldend kunstenaar Yvonne Kors uit Woudenberg.  
Na haar studie theologie verdiepte zij zich in beeldende kunst. Als docente is ze verbonden 
aan de stichting Kunst en Cultuur Woudenberg..  
We hopen vele mensen te mogen begroeten bij deze tweede ‘Preek van de Leek’.  

Namens de commissie Hof van Heden diensten,  Gerben Veltman en Dick Steenks 

 

Afscheid ds. Dick Steenks: 
Op donderdagavond 30 juni a.s. van 19.30 - 22.00 uur zullen Dick, Corinne en hun kinderen 
afscheid nemen van onze gemeente. Hier willen we een feestelijke avond van maken. En bij 
een feestje horen natuurlijk lekkere hapjes. Graag willen wij hiervoor jullie hulp inschakelen. 
Het zou leuk zijn als u thuis iets lekkers maakt en dit op deze avond meeneemt naar de Voor-
hof. Wij denken bijvoorbeeld aan: Wraps rolletjes, Fruitspiesjes, Spiesjes met tomaatjes en 
mozzarella, Gevulde eitjes, Gehaktballetjes maar iets anders is natuurlijk ook prima. 
Om te voorkomen dat iedereen gevulde eitjes gaat maken, hebben we lijsten met soorten hap-
jes in de hal van De Voorhof neergelegd. Hierop kan worden aangegeven wat u wilt maken 
en kunt meenemen op 30 juni. 
Voor vragen bel of mail:   Gerda Streef     tel.  06 - 8100 12 25    familiestreef@gmail.com 

Alvast bedankt voor jullie hulp!    Namens de feestcommissie:  
Gerald ten Wolde,  Sonja van Dijk, Peter van der Krans en Gerda Streef. 
 

 

Examenkandidaten: 
Het is weer een spannende tijd voor de examenkandidaten. Namens De Voorhof wil de jop 
groep laten we weten dat we meeleven met de jongeren. Weet u een examen kandidaat? Geef 
hun naam even door op elly.kramer68@gmail.com . 
 

40 jaar: 
Wist u dat ons gebouw deze maand veertig jaar bestaat?! Al veertig jaar is de De Voorhof de 
plek voor onze gemeente om tot God te komen. Een plek om te ontmoeten, te zingen, te vieren, 
te delen, te luisteren, te lachen, te huilen, stil te worden.....In De Bijbel heeft het getal 40 een 
belangrijke betekenis. We kennen natuurlijk de veertigdagentijd voor Pasen en Hemelvaart valt 
veertig dagen na Pasen, omdat Jezus 40 dagen na zijn opstanding op aarde is geweest.  De 
Taakgroep Verdieping en Ontmoeting wil voor het komend kerkelijk seizoen ( te beginnen bij 
de startdag 2016) een programma samenstellen rond het getal 40. Vanuit de gemeente zijn al 
goede ideeën aangedragen, maar de taakgroep staat uiteraard open voor nog meer suggesties. 
Als u zelf een idee heeft voor een activiteit voor komend seizoen of als u behoefte heeft aan een 
activiteit, kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Hopelijk kunnen we op u rekenen!  

Hartelijke groet Annelies Buurmans en Jaap de Ronde, Taakgroep Verdieping en Ontmoeting. 

 

Concert in Amersfoort: van Hineni Symfonie Orkest en Amsterdams Synagogaal Koor: 
 Het Hineni Symfonie Orkest en het Amsterdams Synagogaal Koor geven op woensdag 15 juni 
een benefietconcert voor Israël in de Brugkerk, Schuilenburgerweg 2 in Amersfoort, aanvang 
20.00 uur. Onder leiding van chef-dirigent Lubertus Leutscher brengt het orkest voor de pauze 
populair-klassieke muziek, o.a. van Edward Grieg en Felix Mendelssohn, en na de pauze veel 
bekende Jiddische en Israëlische melodieën, waaronder Farwoz iz der Himl, Avinu 
Malkeinu en Hava Nagila. Sinds 2006 geeft het Hineni Symfonie Orkest concerten in binnen- 
en buitenland, en trad op in onder andere het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in Rot-
terdam en het Jerusalem Theatre in Jeruzalem. 'Hineni' is Hebreeuws voor 'hier ben ik'. Onder 
dit motto spelen de circa 50 leden van het orkest, dat voornamelijk uit professionele musici be-
staat, pro Deo ten bate van het Hineni-centrum in Jeruzalem. De musici dragen het Joodse volk 
een warm hart toe. De organisatie Hineni biedt steun aan onder meer weeskinderen, kansarme 
jongeren, Holocaust-overlevenden en slachtoffers van terreur. Het centrum wordt geleid door 
Benjamin Philip uit Nederland en beschikt over een grote gaarkeuken, die dagelijks de allerarm-
sten in Jeruzalem van een gratis warme maaltijd voorziet. Het Amsterdams Synagogaal Koor 
bestaat uit ongeveer vijftien zangers, een chazzan/solist en de dirigent, Ilia Belianko. Het koor 
is opgericht in 1985 en is erin geslaagd als volwaardig synagogekoor een centrale plaats in te 
nemen in de Joodse gemeenschap. Toegangskaarten voor het concert kosten in de voorverkoop 
€ 15,- en op de concertdatum € 17,50, kinderen t/m 12 jaar gratis. Kaarten zijn online te bestel-
len via www.hinenisymfonieorkest.nl en zijn verder verkrijgbaar bij: Pelgrim Legacy Lifestyle, 
Het Masker 224-226 (winkelcentrum Emiclaer), Amersfoort. 


