
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Hr. H. Dalhuijsen, Veldschans 10 en naar  

Hr. J. Dalhuijsen, Voorstraat 50. 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: 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 hulp-

goederen in haar eigen huishouden of bij scholen, ziekenhuizen, kerken en arme gezin-

nen met kinderen of juist bij ouderen.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt 

worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 

ook iets extra’s verdienen. 

 

Berichten uit de Gemeente:  
Dhr Erris van Egdom verblijft voor revalidatie in verzorgingshuis:  

De Zonneburg ,Emmalaan 2, 3972EZ Driebergen 

Mevr K. Veldhuizen-Jochemsen, kon Julianaplein 6,  

is opgenomen in het ziekenhuis Meander in Amersfoort 

Mevr Harskamp-van der Lee, Nijverheidsweg 7,  

is opgenomen in het Meanderziekenhuis in Amersfoort 

Dhr Harskamp, Nijverheidsweg 7, verblijft tijdelijk in het verzorgingshuis  

De Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 ABZeist. 

Mevr. W. van Lunteren-Schimmel, Eendekroos 14,  

is opgenomen in verpleeghuis Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW  Barneveld,  

afdeling Groep 1, kamer 0314. 

Dhr. G. Haan, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG,  

heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege een longontsteking.  

 

 

  

 

  

 

10.00 uur    Overstapviering groep 8 

Predikant             : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst                : Gerda Holl 

Diaken                 : Gerda van den Brink 

Organist       : Berend van Surksum of Sander Booij. 

Lector                  : Kinderen 
Koster                  : Cor Stuivenberg 

Leiding Kindernevendienst             : Anneke Methorst en August Wijnberg 

Leiding Tienerdienst                        : Annelies en Johan Jansen 

 

 Er is een Liturgie. 

 

Overstappers van vanmorgen zijn:  

Philip Bessembinders, Emma Koenen, Marit de Kruijf, Chris van Ravenhorst, Sofie de 

Ronde, Tessa van Roodselaar, Flore Steenks, Maaike Timmerman, Nadine Willigenburg 

     

       

 

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 26 juni2016  

10.00  uur   ds.  Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal 

Collecte: 1e collecte is bestemd voor ZWO   2e voor CVK 

 

15.30 uur ds. Dick Steenks  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 

18.30 uur   Hof van Hedendienst 

Collecte: De taakgroep JOP zet zich in voor en met de jongeren uit ‘De Voorhof’. Onze mis-

sie 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. 

                    Vierde zondag van Advent 
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    19 juni 2016   

                

   Vierde zondag na Trinitatis 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink.Griftpark 14. E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

 

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 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. 

 

Wijnproeverij en interessante rondleiding voor het goede doel: 

Vrijdagavond 24 juni 19.00 uur begint de gezelligheid in de wijngaard Hoog Beek & Royen 

in Zeist.  Wijngaard Hoog Beek en Royen is de eerste wijngaard op de Utrechtse Heuvelrug 

en is voortgekomen uit een samenwerking tussen RC Zeist en het Utrechts Landschap. Waar 

RC Zeist de wens had om een eigen wijn te gaan maken ten behoeve van ‘wijnacties’ wilde 

het Utrechts Landschap een aansprekend doel voor de oude moestuin achter het gelijknamige 

buiten. Geef 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. 

Locatie: Wijngaard Hoog Beek & Royen, Driebergseweg 1, Zeist 

Informatie en opgave: Ronald & Jannette Maijen, 06-11286220, maijen@xmsnet.nl 

 

Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag,26 juni,komen we weer bij elkaar om koffie/thee te drinken,een activiteit te doen 

en te lunchen.En natuurlijk te praten met elkaar. Na de dienst in de soos. Hartelijk welkom ! 

Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 

Schoonmaak commissie: 

Het is al weer tijd voor de grote schoonmaak van onze kerk. 

Dus iedereen die tijd en zin heeft is welkom op woensdag 22 juni a.s. 

Vele handen maken licht werk. En natuurlijk gezellig koffiedrinken met elkaar. 

Tot woensdag. De schoonmaak commissie. 

 

 

DOOP: 
Op zaterdag 23 april is een groep Iraanse asielzoekers bij ons te gast geweest en heeft een spet-

terend opgetreden verzorgd op de Culturele Dag. Een van de leden van deze groep zal op     

zondag 26 juni bij het Henschotermeer gedoopt worden (aanvang 10:30 uur).Voorafgaand 

aan de doop is op zaterdagavond 25 juni een Praisedienst in De Voorhof. De zaal is open om 

19:45 uur en de dienst begint om 20:00 uur. U bent daar allen van harte welkom. En gezien de 

gastvrijheid die zij hebben ervaren tijdens de Culturele Dag wordt het ook zeer op prijs gesteld 

als wij met velen komen. Zegt het voort. 

Met hartelijke groet, Johan Jansen, Voorzitter ZWO. 

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 (033-2867473/ 

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. 

CLOWNSDUO PIEWIE & KIEWIE:  

Zij spelen Theatervoorstelling in de Voorhof 

Zaterdag 25 juni van 15.00 -16.30 uur geven de Clowns Piewie&Kiewie een  

voorstelling. De voorstelling gaat over vriendschap, elkaar helpen en  

vooral sámen doen; Piewie & Kiewie zijn de beste vrienden. Kiewie vindt een kado met een  

briefje...  Ben jij ook net zo benieuwd als Piewie, wat er op het  

briefje staat? Kom jij ons helpen want sámen vinden wij veel leuker.. 

De voorstelling is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 3- 9 jaar. 

Kosten: Bijdrage € 3,50 per persoon (mag natuurlijk meer), inclusief  

leuk aandenken. Consumpties: v.a. € 0,50.  Opbrengst komt ten goede aan  

Compassion. Dus hoe meer, hoe beter! Komen jullie ook en nodig gerust al je  

vriendjes en vriendinnetjes uit. 

Schilderijen: 

Enkele jaren geleden hebben een aantal mensen van onze kerk maar ook daarbuiten onder lei-

ding 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 zelfge-

maakte 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 

Cultuurhuis waar ze wachten op de rechtmatige eigenaars. Wilt u aan Els doorgeven of u uw 

schilderstukken terug wilt hebben? U kunt ook Gerda van ‘t Foort op 06 2255 8667 bellen.  

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl?subject=ik%20doe%20mee%20aan%20The%20V-factor

