
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr. J.A. Pennewaard , Henschoterhof 23 en 
naar  Mevr. J. Rutgers, Henschoterhof 22.  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: C.v.K. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

 

Berichten uit de Gemeente:  
 - Mevr van Nieuw Amerongen-van Oostrum (Kaneel 8) is opgenomen in het Meander 
Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. Zij heeft door een val met de fiets 
een zware hersenschudding. 
- Mevr  Bangma-Bart is opgenomen in  De Hezenberg, Hezenberg 6, 8051 CB Hattem 

 

 

Voedselbank September 2016: 
Heeft u ook  in de zon liggen 'bakken' tijdens de vakantie? Mooi, dan gaan  we gewoon 
nog even door met bakken. Want de voedselbank ontvangt deze maand graag allerhan-
de bakmiddel produkten.( bijv. zelfrijzend bakmeel. volkorenmeel, broodmix, bloem, 
meergranenmeel, enz., enz.) Voldoende  voorbeelden? Prima, dan  kan niemand zeggen 
dat we hier niets  van kunnen bakken. (zelfs geen poets). 
 

 

Gemeenteleden kopen het doek  'LABYRINT' : 
Tijdens de afscheidsdienst van ds. DIck Steenks, op 3 juli jl.,  is een collecte gehouden 
om het doek, gemaakt door kunstenares Monica Boschman, aan te kunnen kopen. Maar 
liefst 936,06 euro was de opbrengst, een prachtig bedrag!  In dit kunstwerk zijn kle-
dingstukken verwerkt van dierbaren binnen onze gemeente en hebben voor hen een 
bijzondere betekenis of een eigen verhaal. T.z.t. zal men beoordelen waar het Labyrint 
doek het beste tot zijn recht zal komen. Allemaal hartelijk bedankt om de aankoop mo-
gelijk te maken, maar bovenal bedanken we Monica voor haar bereidheid om het doek 
aan ons af te staan. 
Gerda van ‘t Foort      Taakgroep Eredienst.  
 

 

10.00 uur    Viering Heilig Avondmaal 
Predikant       : ds. P. Rebel uit Utrecht   
Ouderling van dienst                    : Gerda van ‘t Foort 
Diaken                  : Meino Huisman 

Organist        : Berend van Surksum 

Lector                  : Gerda Streef 
Koster                   : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst        : Sylvia van de Peut , Gerda Holl 
Zingen        : Lied: 147: 1, 3 

         : Lied:  978: 1, 3, 4    

Lezing         : Psalm 67 

         : Psalm 67: 1, 3 

Lezing         : Johannes 14: 22-31 

         : Lied 1010 

         : Lied  663 

         : Lied  395 

         : Lied 218 

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. E.P. van der  Veen uit Nunspeet,  Vier ing Heilig Avondmaal Groenewoude 

 

 

 

18.30 uur    Geen Dienst 
 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag 4 september 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 

          

 

Z
O

N
D

A
G

S
B

R
IE

F
 

    28 augustus 2016   
                
   Veertiende 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. 

 

Alleengaanden/alleenstaanden: 
Vandaag komen we samen in de soos. Na de dienst. In deze maand drinken we koffie of thee, 
praten we met elkaar en overleggen over de volgende bijeenkomst. 
We lunchen  niet deze keer.      Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 

 

Afscheid ambtsdragers: 
Tijdens de dienst van zondag, 4 september 2016 nemen wij afscheid van de volgende ambts-
dragers: 
Cor van Langeveld en Tineke van Langeveld (DIACONIE) 
Elly Oost (PASTORAAT) 
Elly Kramer (JOP) 
Johan Thiescheffer (CvK) 
Omdat er geen nieuwe ambtsdragers zijn gevonden, zal er nog geen bevestiging zijn.  
 

 

OPROEP: 
Zoals u waarschijnlijk wel weet verlaten er elk jaar en paar diakenen de taakgroep Diaconaat 
en moeten we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  
De afgelopen jaren is dat meestal geen probleem geweest voor de Diaconie, maar nu is op-
eens de nood hoog omdat veel mensen die door ons zijn benaderd goede redenen hebben om 
geen zitting te nemen in de taakgroep Diaconaat. En dat is erg jammer, maar ook wel te be-
grijpen. Daarom deze oproep om nogmaals bij uzelf na te gaan of u nog enige tijd beschik-
baar hebt om in het leuke team van diakenen een bijdrage te leveren aan het Kerkbestuur of 
om u heen te kijken naar geschikte kandidaten, en dat zijn eigenlijk alle gemeenteleden, want 
we moeten het samen doen. 
Namens de taakgroep Diaconaat 
Cor van Langeveld, Voorzitter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


