
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Veenendaal, p.a. Emmahof 2 en naar Dhr. en 
Mw. Haan, Maarten v Rossumweg 41.  Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-
men 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 gemaakt voor  
de aanschaf van de wekelijkse bloemen. 
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:  
 - Mw. Veldhuizen, Julianaplein 6, is weer thuis uit het ziekenhuis 

- Dhr van Egdom, Emmastraat 15 is weer thuis uit het verpleeghuis 

- Dhr Harskamp, Nijverheidsweg 7, verblijft nog in het verpleeghuis Amandelhof,  
Arnhemse Bovenweg 2, 3708 Zeist. 
 

 

 

ZWO: 
In de dienst zijn Raju en Shanti Munivenkatappa uit India bij ons te gast. Zij leiden het 
project in Zuid-India waar leden van ZWO afgelopen jaar op bezoek zijn geweest. 
Meer informatie vint u in de bijgevoegde folder. 
 

 

 

  

  

   

   

 

 

10.00 uur     

Predikant             : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                : Alice Bossema 

Diaken                 : Johan Jansen 

Organist         : Jan Koert Brinkman 

Lector                 : Annelies Buurmans                  
Koster                  : Ab van den Pol 
Kindernevendienst       : Jolanda Radstaake  
Zingen       : Psalm 84:1,2 

Gebed voor de nood van de wereld    : Lied 367b 

Gloria            : Lied 655:2,4,5 

Kindernevendienstlied     : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing       : Lukas 10:25-37 

        : Lied 339a 

        : Lied 320:2,3,5 

        : Lied 423 

 

    

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 17 juli 2016  

10.00  uur   ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter  ondersteu-
ning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
 

 

 

18.30 uur   Geen Dienst 

                    Vierde zondag van Advent 
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    10 juli 2016   
                
   Zevende 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.  
 

 

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. Bertus Brouwer rijd de bus, voor info 06 123 031 81 

 

Kindernevendienst: Wij gaan voor even uit elkaar 
 

 

 

 

      1.     A       -        maz     -      ing __   grace!    how sweet   the          sound  that 

      2.     'Twas           grace          that __  taught    my  heart  and    to fear, 

      3.      Thro'            man    -      y____  toils    I   dan     -      gers,   and         snares 

      4.      When          we've          been _  thou    -      sand         years,  there    ten bright 

Amazing Grace 

 John Newton, 1779                                                                        arr. Edwin O. Excell (1851-1921), alt. 

      saved         a ___   wretch      like        me!            I           once___        was _        lost      but 
      grace         my __     fears       re   -   lieved;       How       pre       -        did         that      cious 
       have     al     -      read    -     y         come;        'Tis         grace __     hath         brought    me 
       shin    -     ing __       the      sun,        We've       no ____      as       less _        days      to 

now ____         am ___         found,      Was          blind        but ___         now         I     see. 

grace ___  ap      -           pear  the   hour I _____  first     be    - lieved! 

safe ____  thus __           far, and  grace will __  lead  me    home. 

 than  when we ___  first sing ____         God's  praise  be    -     gun. 


