
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. M. Grootendorst-Potters, Rotte-
gatsteeg 7A en naar Mevr. H. Gruteke - Mellendijk, Schans 16. 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:  Eredienst en kerkmuziek. Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook 
als er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel van het project 
‘Kringgemeenten’. Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig 
te blijven zonder een eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ont-
moeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. 
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten 
functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. P. van Lunteren, De Steen 1, is herstellend van een ingrijpende buikoperatie. Als 
u met hem wilt meeleven, hij verblijft in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Post-
bus 2500, 3430EM Nieuwegein, afd. A3, kamer 304. 
 
Overleden:  
Op Tweede Paasdag, 17 april, is in de leeftijd van 82 jaar overleden Mevr. N. Blok-
Veenendaal. Gisteren is zij alhier begraven.  
Vanmorgen gedenken wij haar in ons midden. 
     

                    Vierde zondag van Advent 
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23 april 2017 
 

Quasi modo geneti 
(als pasgeboren zuigelingen) 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds. N. Meynen 
Ouderling van dienst   : Arend Hoogers 
Diaken     : Meino Huisman 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Anja Veltman 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Mirjan Schep en Annemiek van der Wansem  
Zingen:     : Lied  81 : 1 en 2 
      : Lied  81 : 4 en 9 
      : Lied  304 
Kindernevendienstlied    : Wij gaan voor even uit elkaar 
Schriftlezing     : Genesis 8 : 1 en 6 – 16 
      : Lied 350 : 1, 2 en 7 
Schriftlezing      : Evangelie van Johannes 20 : 19 – 22 en 24 – 29 
      : Lied 374: 1, 2 en 4 
      : Lied 647 
Gedachtenis      : Lied 868: 1, 2 en 4.  
      : Lied 657 
 
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! 

 
 
 
 
19.00 uur  Oranjezangdienst m.m.v. Fidelio 
Predikant     : ds. G. Lolkema uit Gorinchem  
Ouderling van dienst   : Leny de Koeyer 
Diaken     : Géliene Boshuizen  
Organist     : Piet de Vries 
Koster     : Anton Veldhuizen 
 
 
  
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  30 april 2017   
10.00 uur:  kandidaat Liesbeth van Deventer 
Collecte: Plaatselijke Diaconale Doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. het Heilig Avondmaal 
 
 
18.30 uur Geen Dienst         
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Voedselbank April 2017: 
De beurs doet het goed. De beleggingen gaan haast per dag omhoog. Dus stappen wij ook 
maar snel in. Wij investeren deze maand uitsluitend  in 'broodbeleg 'gingen. Zoals daar zijn: 
appelstroop, pindakaas, honing, vruchtenhagel, enz. enz. Laten we hopen  dat er in uw eigen 
beurs nog het nodige wisselgeld zit. Even schudden voor gebruik, verrassend hoeveel munten 
er dan nog uit de hoeken te voorschijn komen. Dus, sla uw (hagel)slag deze maand. De voed-
selbank; nog steeds broodnodig! Hartelijk dank  
 
JOP kids: 
Dit weekend zijn de kinderen van JOP kids op kamp bij YMCA Leusden. Door middel van 
dit gezellige weekend sluiten wij het seizoen af. Voor de dienst zullen wij een aantal foto's 
laten zien om u een indruk te geven van de activiteiten op het kamp. 
 
Oranjezangdienst: 
Vanavond  23 april a.s. zal er weer een Oranjezangdienst gehouden worden. In deze dienst 
zal ds. Gerrit Lolkema uit Gorinchem voor gaan.  Muziekver. Fidelio zal weer haar medewer-
king verlenen. Piet de Vries zal de samenzang begeleiden op het orgel. 
De dienst begint om 19.00 uur.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag,30 april zijn alleengaanden/alleenstaanden welkom  in de soos. 
Na de dienst. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Zaterdag 6 mei Grote Boeken- en Platenmarkt in De Voorhof: 
U komt toch zeker ook??? 
Vanaf 09.30 uur tot 16.00 uur kunt u eindeloos snuffelen in duizenden boeken, platen en 
CD’s.  Zoveel, zo mooi en zo goedkoop zag u het nog nooit.  
Als u iets zoekt dan is het bijna zeker bij ons te vinden en anders is er altijd nog de gezellig-
heid met een kopje koffie en met cake. 
Kortom zo’n geweldige happening mag u niet missen. 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 tot en met 30 april. In deze week kunt u eventueel 
contact opnemen met ds Aleida de Hoog of een van de wijkouderlingen. 
 
ZWO Kookworkshops: 
ZWO organiseert een aantal kookworkshops. Tijdens een gezellige middag/avond gaat u sa-
men koken en dat wat er gekookt is met elkaar opeten. De kookworkshops worden geleid 
door iemand die weet hoe er gekookt wordt in het land waar de gerechten vandaan komen. 
We schrijven zelf de recepten tijdens de kookworkshop en achteraf wordt daar een boekje van 
gemaakt.De kosten voor deelname bedragen € 15,-- exclusief drankjes. 
De data en aanvangstijden zijn: 
Ethiopisch 6 mei om 17:00 uur in De Voorhof, start in de soos; 
Syrisch op 20 mei om 16:30 uur in De Voorhof; 
Indisch op 3 juni om 16:30 uur, locatie volgt. 
U  kunt u aanmelden in de kerk. Daar ligt een inschrijfformulier en op de zondag na de dienst 
is er ook iemand van ZWO aanwezig. U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen 
naar jjansen14u@gmail.com. 
 
 
 
 

 
 
Om te noteren: 
Vrijdag 16 juni 2017 vanaf 17.30 uur vrijwilligersavond nieuwe stijl. 
Geen droge kost, maar een frisse dronk en een smakelijke hap. 
Bestemd voor ALLE vrijwilligers, dat zijn er ruim 300 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																																																																																																																																																																								

http://www.pkndevoorhof.nl
mailto:zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
mailto:jjansen14u@gmail.com.

