
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. Hildebrand-Sohier, de Schans 25 en naar  
Mw. Veenhof-Mulder,Stationsweg west 4.  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, waaronder  o.a. de kosten t.b.v. het Hei-
lig Avondmaal 
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:  
- Dhr E. van Egdom, Kon Emmastraat 15, is weer thuis uit het ziekenhuis 

 - Mw. M. Wildschut-Mol, Schans 45, 3931 KJ, is weer thuis uit het ziekenhuis.  
- Mw. W. van Lunteren-Schimmel, Eendekroos 14, is opgenomen in verpleeghuis Nor-
schoten, Klaverweide 1, 3773 AW  Barneveld, afdeling Groep 1, kamer 0314. 
- Dhr. H. Lamberink, Tabaksland 52, 3931 RV, heeft de hartoperatie ondergaan in het 
UMC Utrecht en zal weer worden overgebracht naar het Meander ziekenhuis.  
- Dhr. J. van der Kooy, Paulus Potterlaan 40, 3931 TG, ligt in het Diakonessenhuis, 
Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht vanwege darmklachten. 
- Mw. A. Veltman, Jacob Catslaan 7, 3931 VE, wordt dinsdag opgenomen in het Anto-
nius ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM te Nieuwegein voor een hartoperatie die 
woensdag plaats zal vinden.  
 

Overleden: Op 24 mei 2016 is over leden: Johanna Mar ia Blaauwendraad-Dirksen, 
op de leeftijd van 93 jaar. Op maandag 30 mei is er een afscheidsdienst in De Voorhof. 
Deze begint om 13.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de begraaf-
plaats van Woudenberg. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in 
De Voorhof. 
 

Huwelijk: 
Op 4 juni 2016 trouwen Kristine Koekkoek en Jozef Jan Vonhof. 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     
Predikant             : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                : Alice Bossema 

Diaken                 : Johan Jansen 

Organist       : Piet de Vries 

Lector                  : Berthe Strengers 

Koster                  : Cor Stuivenberg 

Leiding Kindernevendienst             : Mirjan Schep & Janneke Smit  
Zingen       : Psalm 96:1,3,7 

Gebed voor de nood van de wereld    : Lied: 367b 

         : Lied 655:1,2,3 

Kindernevendienst      : Wij gaan voor even uit elkaar 
1e schriftlezing:      : Numeri 9:15-23 

        : Lied: 146c:1,5,7 

2e schriftlezing      : Lukas 7:1-10 

        : Lied: 339a 

        : Lied: 659 

        : Lied: 275 

        : Lied: 763 

 

      :  
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 volgende week: 
 

Zondag 5 juni2016  

10.00  uur   ds. Dick Steenks Doopdienst 
Collecte: Villa Joep: Het ultieme doel van Villa Joep is ieder  kind met neuroblastoom 
kinderkanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. Onderzoek kan 
slechts plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen komen altijd uit dona-
ties. Dus steun Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart kunnen gaan worden! 
 

 

18.30 uur   Geen Dienst  

 

                    Vierde zondag van Advent 
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     29 mei 2016   
                
  Eerste zondag na Trinitatis 
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 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Doop:  
Op zondag 5 juni wordt Li-Dan gedoopt, dochtertje van Marie-José van Amerongen, Rem-
brandtlaan 54.  
 

Voedselbank juni  2016:  
Voor de maand juni; sap, sap  en nog eens sap.   Appelsap, bessensap, vruchtensap, icetea 
( mag ook), sinasappelsap, noem maar op sap. 
En zo "sappelen"   we deze maand maar even  door. Met dank! 
 

Alleengaanden/alleenstaanden : 
Vandaag hopen we bij elkaar te komen in de soos na de dienst. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 

 

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 Voorhof de 
plek voor onze gemeente om tot God te komen. Een plek om te ontmoeten, te zingen, te vie-
ren, 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 Hemel-
vaart valt veertig dagen na Pasen, omdat Jezus 40 dagen na zijn opstanding op aarde is ge-
weest.  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 ge-
meente 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 Ontmoe-
ting. 
 

Ondernemers Netwerk Avond voor Compassion: 
Op donderdag 9 juni vanaf 17.45 uur in Maarn Masterclass ‘Progressiegericht werken als 
ondernemer’ door Audenda – Coaching & Leiderschap en live cooking walking dinner door 
ELMAR KOOKT met thema ‘Wereldse bereidingen met regionale producten’. Het is zowel 
voor kleine als grote bedrijven interessant.  
Dwarsweg 4 in Maarn, kosten: € 55,00 per persoon, waarvan minimaal € 25,00 voor Compas-
sion. Aanmelding/informatie: netwerk.woudenberg@gmail.com, Ronald & Jannette Maijen, 
06-11286220.  

 

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 benefietconcer t voor  Israël in de Brugker k, Schuilenburgerweg 2 in Amer s-
foort, aanvang 20.00 uur. Onder leiding van chef-dirigent Lubertus Leutscher brengt het or-
kest voor de pauze populair-klassieke muziek, o.a. van Edward Grieg en Felix Mendels-
sohn, 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 Amster-
dam, de Doelen in Rotterdam 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 bestaat, pro Deo ten bate van het Hineni-centrum in Jeruzalem. De mu-
sici 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 gaar-
keuken, die dagelijks de allerarmsten 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 synago-
gekoor 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 bestellen via www.hinenisymfonieorkest.nl en zijn verder verkrijg-
baar bij: Pelgrim Legacy Lifestyle, Het Masker 224-226 (winkelcentrum Emiclaer), Amers-
foort. 


