
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar de Fam. Kleinveldink, Ekris 22a en naar  de Fam. 
Willemsen, .F. Kennedylaan 77.  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: Villa Joep: Het ultieme doel van Villa Joep is ieder  kind met neuro-
blastoom kinderkanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. 
Onderzoek kan slechts plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen 
komen altijd uit donaties. Dus steun Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart 
kunnen gaan worden! 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
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 verblijft voor revalidatie in verzorgingshuis: De Zonne-
burg ,Emmalaan 2, 3972EZ Driebergen 

- Dhr. C. van Holland, Westerwoud 16, 3931 DM, heeft te horen gekregen dat hij al-
vleesklierkanker heeft en ongeneeslijk ziek is.  
- Mevr. W. van Lunteren-Schimmel, Eendekroos 14, is opgenomen in verpleeghuis 
Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW  Barneveld, afdeling Groep 1, kamer 0314. 
- Dhr. J. van der Kooy, Paulus Potterlaan 40, 3931 TG, ligt in het Diakonessenhuis, 
Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht. 
- Mevr. A. Veltman, Jacob Catslaan 7, 3931 VE, heeft een geslaagde hartoperatie on-
dergaan  in het Antonius ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM te Nieuwegein. 
- Dhr. H. Lamberink, Tabaksland 52, 3931 RV, heeft een geslaagde hartoperatie onder-
gaan en is weer thuis om daar verder te herstellen.  
 

Doop:  
Vandaag wordt Li-Dan gedoopt, dochtertje van Marie-José van Amerongen, Rem-
brandtlaan 54.  
 

  

 

   

 

 

 

10.00 uur    Doopdienst 
Predikant             : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst                : Jaap de Ronde 

Diaken                 : Henny Voogt 
Organist       : Jan Koert Brinkman 

Lector                  : Anneke Bos 

Koster                  : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst             : Silvia van der  Peut en Cor inne Steenks 

Zingen     

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag 12 juni2016  

10.00  uur   ds.  Pieter Koekkoek  

Collecte: Collecte t.b.v. Roosevelt huis te Doorn, het Roosevelt huis or -
ganseert vakantieweken voor ouderen en mensen met zorg. 
 

18.30 uur   Zangdienst onder leiding van Anneke Methorst 
Collecte: deze is dan eveneens voor  het Roosevelt huis 

                    Vierde zondag van Advent 
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    5 juni 2016   
                
  Tweede zondag na Trinitatis 
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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! 
 

 

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: 
De opkomst is al boven verwachting. Wilt u/jij er ook bij zijn? Geef u nog snel op! 

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 per-
soon, waarvan minimaal € 25,00 voor Compassion. Aanmelding/informatie: net-
werk.woudenberg@gmail.com, Ronald & Jannette Maijen, 06-11286220.  
 

 

Hof van Heden dienst 26 juni De V-factor: 
Op zondagavond 26 juni 18.30 uur de laatste Hof van Heden dienst van dit seizoen en de laat-
ste waaraan ds. Dick Steenks meewerkt. Hoe komt het nu met zijn opvolging? 

Om een goede predikant te kunnen vinden voor De Voorhof organiseert de Hof van Heden 
commissie een bijzondere dienst: De V-factor. 
Wie heeft de V-factor? Wie kan De Voorhof van dienst zijn met zijn of haar preken? 

De Hof van Heden commissie daagt alle Voorhoffers daarom uit om met een preek te komen 
van ongeveer 2 minuten. Kies een Bijbeltekst en preek daar 2 minuten over. De driekoppige 
jury van Emiel Jansen, Liesbeth van Deventer en ds. Dick Steenks bepalen wie de V-factor 
heeft. Als je mee wilt doen, geef je dan op bij ds. Dick Steenks (0332867473 / 
steenks@pkndevoorhof.nl). Vermeld erbij over welke tekst je preek gaat. 
Uiteraard zingen we mooie liederen in deze bijzondere dienst. Mocht je een mooi lied hebben 
bij je preek meldt dat dan ook. 
 

 

 

 

 

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 Voorhof. 
Wij denken bijvoorbeeld aan: Wraps rolletjes, Fruitspiesjes, Spiesjes met tomaatjes en mozza-
rella, Gevulde eitjes, Gehaktballetjes maar iets anders is natuurlijk ook prima. 
Om te voorkomen dat iedereen gevulde eitjes gaat maken, hebben we lijsten met soorten hapjes 
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. 

 

 

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 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. 


