
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. v Holland, Westerwoud 16 en naar  
Mevr. Veltman, Jacob Catslaan 7.  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. de oude-
ren middagen. 
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. 
 

Collecte tijdens de afscheidsdienst van ds. Dick Steenks: 
Aanschaf Labyrint wandkleed: 
Voor het Feest van de Geest is het Labyrint wandkleed gemaakt door Monica Bosch-
man met stukken kleding die gedragen zijn door gemeenteleden. Er zijn allerlei herin-
neringen hierin verweven. Het zou mooi zijn als we dit kleed kunnen aanschaffen. Tij-
dens de afscheidsdienst van ds. Dick Steenks op zondagmiddag 3 juli zal een collecte 
gehouden worden voor de aanschaf van dit wandkleed. 
 

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. Harskamp, Nijverheidsweg 7, verblijft nog in het verzorgingshuis Amandelhof, 
Arnhemse Bovenweg 2, 3708 Zeist 
- Dhr. Erris van Egdom verblijft voor revalidatie in verzorgingshuis: De Zonneburg , 
Emmalaan 2, 3972EZ Driebergen, hij hoopt aan het eind van deze week weer thuis te 
komen. 
- Mevr. K. Veldhuizen-Jochemsen, kon Julianaplein 6, is opgenomen in het Meander 
Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
 

ZWO: 
Volgende week (10 Juli) zullen Dhr. Raju Munivenkatappa met zijn vrouw Shanti in 
ons midden te gast zijn in de morgendienst. Zij leiden in India de projecten waarvoor 
ZWO in 2015 actie heeft gevoerd en waar in oktober vorig jaar een groep gemeentele-
den gebouwd heeft aan sanitaire voorzieningen. 
 

 

 

10.00 uur     

Predikant             : ds. J. Plante uit Maarn 

Ouderling van dienst                : Johan Thiescheffer 
Diaken                 : Henny Voogt 
Organist       : Piet de Vries                  :  
Koster                  : Erwout Blokhuis 

Zingen       : Lied  287: 1, 2, 3  

        : Lied, 287: 4, 5   
        : Lied, 367b 

        : Psalm 66: 1, 3, 5   
Schriftlezing        :  Jesaja 65: 1 – 9  

        : Lied, 317: 1, 2 

Schriftlezing        : Lucas 8: 26 – 39 

        : Lied, 317: 3 

        : Lied, 315 

        : Lied, 418 

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! 
 

 

15.00 uur Afscheidsdienst ds. Dick Steenks 

Predikant             : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst                : Bert Boels 

Diaken                 : Cor van Langeveld 

Organist       : Piet de Vries 

Lector                              : Berthe Strengers 
Koster                              : Bertus Brouwer 
Kind van dienst      : Niels de Ronde 

Leiding Kindernevendienst                : Sylvia van de Peut & Hilde de Ronde  
 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk 

 

Er is een liturgie. 
 

 

 

18.30 uur    Geen Dienst 
 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 10 juli 2016  

10.00  uur   ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt voor  de aan-
schaf van de wekelijkse bloemen. 
 

 

18.30 uur   Geen Dienst 

                    Vierde zondag van Advent 

          

 

Z
O

N
D

A
G

S
B

R
IE

F
 

    3 juli 2016   
                
   Zesde zondag na Trinitatis 
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Voedselbank juli /augustus 2016:  
De machine draait door voor de maanden juli én augustus. Twee maanden achter elkaar.  De 
wasmachine dus. De vakantiemaanden staan voor de deur. Minder mensen, minder opbrengst 
voor de Voedselbank. Wasmiddelen in al zijn soorten en toepassingen. Doet u mee? Het 
'wassende' water. Laat maar binnen stromen.   
Dank.  
 

Kaarten ter bemoediging/beterschap: 
I.v.m. de activiteiten van vandaag, worden de kaarten ter bemoediging/beterschap de 2e zon-
dag van de maand  ter ondertekening neergelegd. 
 

Creatieve ochtenden:  

Op woensdag 6 juli wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd. Ie-
dereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, quilten of gewoon voor de gezellig-
heid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, een krant of een 
tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezellige ochtend van te maken. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Sarianne van Oosterum, tel 033-2864483. 

Vloer kerkzaal  nieuwe data !!!!: 
Graag vrijwilligers om de vloer van de kerkzaal weer glans te geven. 
Dinsdagmorgen 12 juli: zaal leegruimen en vloer afnemen. 
Woensdagmorgen / middag 13juli: poetsen met poetsmachines o.l.v. Sander Stam. 
Vrijdagmorgen 14 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 Dick 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. In de hal 
ligt een intekenlijst voor diegenen die met de bus naar Wemeldinge willen meerijden. 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 be-
richt naar eet-mee@gastvrijleusden.nl. Je kunt aangeven wanneer en hoeveel mensen er met u 
mee kunnen 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 maken 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. 

 

 

 

 

 

 

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). 
 

 


