10.00 uur
Predikant
: ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst
: Gerda van 't Foort
Diaken
: Géliene Boshuizen
Organist
: Berend van Surksum
Lector
: Jan Bessembinders
Koster
: Bertus Brouwer
Leiding Kindernevendienst
: Ariënne Koelewijn en Gera Holl
Zingen
: psalm 27:1,2
Gebed voor de nood van de wereld : Lied 367b
Gloria
: Lied 659: 1, 2, 5, 6
Kinder nevendienst:
: Wij gaan voor even uit elkaar.
1e schrifftlezing
: Numeri 13: 21—14:9
: Lied 316: 1, 2
2e Schriftlezing
: Lukas 7: 36-50
: Lied: 339a
: Lied :723
Slotlied
: Lied 832

12 juni 2016
Vierde zondag van Advent

Derde zondag na Trinitatis
Bloemen:
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Van Leeuwen-v. Garderen, Nijverheidsweg 1
en naar Hr. Kooistra, Stationsweg 179. 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: Collecte t.b.v. Roosevelthuis te Doorn, het Roosevelthuis organiseert vakantieweken voor ouderen en mensen met zorg.
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.

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!

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 19 juni2016
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Overstapviering groep 8
Volgende week 19 juni is de overstapviering met kinderen uit groep 8 die naar de middelbare school gaan.
De voorbereidingsavond hiervoor voor ouders en kinderen is maandagavond 13 juni om 19.00 uur.
Collecte: Transport Moldavie. Hans Stoffer uit Woudenberg en Henk Schut uit Scherpenzeel gaan al
voor de negende keer deze uitdaging van 2600 km aan. Ook in 2016 rijdt er weer een transport met hulpgoederen naar Rezina in Moldavië. Corinne zorgt met de plaatselijke kerkelijke gemeente voor een goede
bestemming voor de hulpgoederen in haar eigen huishouden of bij scholen, ziekenhuizen, kerken en arme
gezinnen met kinderen of juist bij ouderen.
18.30 uur

Geen Dienst

ZONDAGSBRIEF

18.30 uur Zangdienst onder leiding van Anneke Methorst
Ouderling van dienst
: Leny de Koeijer
Diaken
: Johan Jansen
Organist
:
Koster
: Jan de Lange

Berichten uit de Gemeente:
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, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Mevr. A. Veltman, Jacob Catslaan 7, 3931 VE, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Dhr E. van Egdom, kon Emmastraat 15, is tijdelijk opgenomen in De Zonneburg ,Emmalaan 2, 3972EZ Driebergen
Mevr K. Veldhuizen-Jochemsen, kon Julianaplein 6, is opgenomen in het ziekenhuis
Meander in Amersfoort

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!
KND 3 juli:
Op 3 juli is om 15.00 de afscheidsdienst van Dominee Dick, we zullen deze middag zorgen
dat er kindernevendienst is voor de kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud.
In de ochtenddienst van 3 juli vervalt de Kindernevendienst.
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
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 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.
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 laatste waaraan ds. 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.
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 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.
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 verkrijgbaar bij: Pelgrim Legacy Lifestyle, Het
Masker 224-226 (winkelcentrum Emiclaer), Amersfoort.
Nieuws van de Amnesty Werkgroep Woudenberg:
Bahreinse Zainab al-Khawaja is vrijgelaten
Zainab is officieel vrij en op weg naar haar kinderen thuis’, twitterde de zus van Zainab alKhawaja op 31 mei. Al-Khawaja is een vooraanstaande Bahreinse mensenrechtenactiviste die al
meerdere keren werd veroordeeld. Amnesty beschouwde haar als gewetensgevangene.
Al-Khawaja (32) werd op 9 december 2014 tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze
‘een publiek figuur’ zou hebben beledigd. Dat gebeurde nadat ze het opnam voor een medegevangene die door een bewaker was beledigd en vernederd. Ook kreeg ze vier maanden celstraf
opgelegd voor ‘vernieling van bezittingen van de regering’ en ‘belediging van de koning’. AlKhawaja had een foto van de koning van Bahrein verscheurd.
Op 14 maart 2016 werd ze samen met haar zoontje van anderhalf opgepakt om de opgelegde
straf uit te zitten. Op 31 mei werden beiden vrijgelaten. De aanklachten tegen Al-Khawaja zijn
echter niet ingetrokken. Daardoor kan ze elk moment weer achter de tralies worden gezet. Zainab al-Khawaja is al vaker opgepakt en bracht al anderhalf jaar in de gevangenis door.
Indiase journalist kan tien jaar celstraf krijgen!
Santosh Yadav is journalist in de Indiase staat Chhattisgarh. Hij schreef over seksuele intimidatie door de politie tegen inheemse Adivasi-vrouwen. De autoriteiten pakten hem daarvoor op.
Hij kan tien jaar cel krijgen.
Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 augustus 2016 een brief naar de autoriteiten van de Indiase staat Chhattisgarh en
roep hen op Santosh Yadav onmiddellijk vrij te laten. De brieven liggen klaar in de hal.
CLOWNSDUO PIEWIE & KIEWIE spelen Theatervoorstelling in de Voorhof
Zaterdag 25 juni van 15.00 -16.30 uur geven de Clowns Piewie&Kiewie een voorstelling.
Gezellige avond in de wijngaard
Als je het hebt over wijn, denk je aan Frankrijk, Duitsland, Spanje. Maar Zeist hoort sinds 2013
ook in het rijtje!
Het verhaal en de wijn in de wijngaard Hoog Beek & Royen in Zeist zijn bijzonder. U kunt dat
mee beleven tijdens de gezellige wijnproeverij op vrijdagavond 24 juni. Geef u snel op zodat u
er ook over mee kunt praten en diverse goede doelen steunt, waaronder Compassion. Inloop
19.00-19.15 uur. Kosten: minimaal 15 euro p.p. Wijngaard Hoog Beek & Royen, Driebergseweg 1, Zeist.Ronald & Jannette Maijen, 06-11286220, maijen@xmsnet.nl
Schilderijen.
Enkele jaren geleden hebben een aantal mensen van onze kerk maar ook daarbuiten onder leiding van Els van den Burgh geschilderd. Dit in het kader van Pasen. Gerry Thiescheffer heeft
onder de vlag van V & T de aanzet gegeven en zij heeft ons telkens weer verrast met zelfgemaakte soep. Ik noem dit om herinneringen daaraan weer bij u boven te krijgen. Enige jaren
daarna zijn we nog door blijven schilderen. Deze schilderstukken liggen nu in het depot van het
Informatie over De Voorhof : www.pkndevoorhof.nl
Vunderink,Griftpark 14 E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.
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