
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar .Mevr. Van Raay-den Engelse, Eshoflaan 17  en 
naar  Hr. En Mevr. Van Ginkel, Schans 52.  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: De Avondmaalscollecte is bestemd voor  de ZWO. 
2e Collecte: Deze is voor  het CvK. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

Collecte Hof van Hedendienst:de taakgroep JOP zet zich in voor  en met de jonge-
ren 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 door-
gaande lijn gewaarborgd wordt. JOP organiseert daarom diverse activiteiten en daar-
voor is uw bijdrage aan deze collecte onmisbaar. 
 

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. C. van Holland, Westerwoud 16, 3931 DM, heeft enkele dagen in het ziekenhuis 
gelegen in verband met behandelingen vanwege zijn ziekte.  
- Mevr Harskamp, Nijverheidsweg 7 is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Dhr Harskamp verblijft tijdelijk in het verzorgingshuis De Amandelhof, Arnhemse 
Bovenweg 2, 3708 ABZeist 
- Dhr Erris van Egdom verblijft voor revalidatie in verzorgingshuis: De Zonne-
burg ,Emmalaan 2, 3972EZ Driebergen 

- Mevr K. Veldhuizen-Jochemsen, Kon Julianaplein 6, is opgenomen in het Meander 
Medisch Centrum, 3813 TZ Amersfoort 
  

Voedselbank juli /augustus 2016:  
De machine draait door voor de maanden juli én augustus. Twee maanden achter el-
kaar.  De wasmachine dus. De vakantiemaanden staan voor de deur. Minder mensen, 
minder opbrengst voor de Voedselbank. Wasmiddelen in al zijn soorten en toepassin-
gen. Doet u mee? Het 'wassende' water. Laat maar binnen stromen.   
Dank.  
 

  

10.00 uur    Viering Heilig Avondmaal 

Predikant             : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                : Anneke Bos 

Diaken                 : Gerda van de Brink 

Organist       : Piet de Vries 

Lector                  : Erna Veldhuizen 

Koster                  : Ab van den Pol 
Leiding Kindernevendienst             : Annemiek van der  Wansem & Janneke Smit  
Zingen       : Psalm 84:1,6 

Kyriegebed                                         : Lied 367b 

Gloria                                                 : Lied 982* 

Kindernevendienstlied                       : Wij gaan voor even uit elkaar 

Schriftlezing       : Numeri 21:4-9 

        : Acclamatie  

        : Lied 605 

Tafelgebed       : Lied: 404e 

Vervolg gebed                                    : DB 112 

        : Communielied 387* 

        : Lied: 416 

Liederen met * worden voor de dienst geoefend. 
       
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! 

 

 

15.30 uur ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 

 

18.30 uur    Hof van Hedendienst 
Hof van Heden presenteert: de V-factor. Zo’n 10 gemeenteleden zullen vanavond hun preek 
van 2 minuten laten horen.  Iedereen welkom. 
Ouderling van dienst                : Gerda Holl 
Diaken                 : Géliene Boshuizen  
Organist       : Piet de Vries 
Koster                  : Anton Veldhuizen 

 

Er is een liturgie 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 3 juli 2016  

10.00  uur   ds. J. Plante uit Maarn 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten t.b.v. de ouderen mid-
dagen. 
 

15.00 uur   ds. Dick Steenks Afscheidsdienst ds. Dick Steenks 

Collecte: Aanschaf Wandkleed Labyr int  

                    Vierde zondag van Advent 
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    26 juni 2016   
                
   Vijfde zondag na Trinitatis 

                            



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Alleenstaanden/gaanden: 
Vandaag komt de alleengaanden/alleenstaandengroep weer bij elkaar. 
In de soos . Na de dienst. Hartelijk welkom !    Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 

Hof van Heden dienst 26 juni De V-factor: 
Vanavond 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 pre-
ken? De Hof van Heden commissie heeft Voorhoffers uitgedaagd uit om met een preek te 
komen van ongeveer 2 minuten. De driekoppige jury van Emiel Jansen, Liesbeth van Deven-
ter en ds. Dick Steenks bepalen vanavond wie de V-factor heeft! Mis dit niet, kom kijken en 
luisteren.  
 

Aanschaf Labyrint wandkleed: 
Voor het Feest van de Geest is het Labyrint wandkleed gemaakt door Monica Boschman met 
stukken kleding die gedragen zijn door gemeenteleden. Er zijn allerlei herinneringen hierin 
verweven. Het zou mooi zijn als we dit kleed kunnen aanschaffen. Tijdens de afscheidsdienst 
van ds. Dick Steenks op zondagmiddag 3 juli zal een collecte gehouden worden voor de aan-
schaf van dit wandkleed. 
 

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. 

 

Vloer kerkzaal: 
Graag vrijwilligers om de vloer van de kerkzaal weer glans te geven. 
Dinsdagmorgen 5 juli: zaal leegruimen en vloer afnemen. 
Woensdagmorgen / middag 6 juli: poetsen met poetsmachines o.l.v. Sander Stam. 
Vrijdagmorgen 8 juli: zaal weer inruimen. 
Zitten we zondag weer in een puike kerkzaal!!! 
Opgeven bij Ab van den Pol:  ab@vandenpol.eu of  tel. 06 48 59 50 23. 

Intrede dienst ds Steenks in Wemeldinge: 
Op zondag, 17 juli 2016 vindt de intrede dienst van ds Steenks plaats in Wemeldinge.  
Aanvang 15 uur. U bent namens Dick en de gemeente aldaar van harte uitgenodigd. Mogelijk 
kunt u meerijden met elkaar. De uitnodiging, gericht aan de Kerkenraad van De Voorhof, 
vindt u ter informatie op de tafel in de hal en op het publicatiebord. 
 

 

ZWO   Eet mee: 
Het platform Gastvrij Leusden is een informeel samenwerkingsverband tussen verschillende 
Leusdense en Woudenbergse netwerken. Met ruim 250 vrijwilligers kan Gastvrij Leusden de 
vluchtelingen in de noodopvang iets aanbieden. Het oefenen van de Nederlandse taal en het 
leren van onze cultuur wordt door de vluchtelingen als zeer waardevol beschouwd. 
Eén van de activiteiten die de vrijwilligers organiseren is “Eet mee”.  Er zijn 2 vormen: bewo-
ners uit de Opvang komen graag bij u thuis mee eten en/of koken en daarnaast willen zij eens in 
de 2 weken een groep bewoners zelf laten koken en een gezellige avond aanbieden. 
Joke en Ingrid, coördinatoren Eet-mee van GVL, proberen het aanbod te matchen met de vraag 
van de vluchtelingen. Kunnen vluchtelingen bij jou/jullie komen eten? Stuur een bericht naar 
eet-mee@gastvrijleusden.nl. Je kunt aangeven wanneer en hoeveel mensen er met u mee kun-
nen eten. Voeding is van groot belang, maar zeker ook gezelligheid en een lach! Eens in de 2 
weken willen zij een groep van 25 bewoners de gelegenheid geven om zelf inkopen te doen, te 
koken en een gezellige avond samen te hebben. Locaties zijn beschikbaar, voor de inkoop ma-
ken wij graag gebruik van uw financiële bijdrage. U/jij kunt een bedrag overmaken naar 
NL65RABO0175860467 t.n.v. Vluchtelingenwerk Leusden o.v.v. Eet mee. 
 

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. 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.  

 

Masjiach en Reni & Elisa Krijgsman in concert: 
Het wordt een bijzonder concert op zondagavond 3 juli. Een optreden van Gospelkoor Masjiach 
met een gevarieerd repertoire en gospelduo Reni en Elisa met hun Nederlandstalige liedjes 
waardoor ze mensen weten te bemoedigen. Tijdens dit concert wordt de organisatie en het werk 
van Compassion onder de aandacht gebracht. Gratis kaarten zijn te bestellen via email:  
concertmasjiach@gmail.com. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur 
Locatie: Dorpskerk Leusden-Zuid (Arnhemseweg 75). 
 

 


