
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Daams, Doornseweg 26  Leusden 
en naar Dhr. P. van Lunteren, De Steen 1. 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 t.b.v. het Heilig 
Avondmaal. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
-  
 
Voedselbank Mei 2017: 
Goedemorgen: Even een persoonlijk, voornaam woord voordat onze voorganger de 
aandacht vraagt. VOEDSELBANK. Mei wordt een geurig en kleurig maandje. Logisch, 
het is Lente! Persoonlijke verzorgingsartikelen ziin deze maand graag geziene artikelen. 
Shampoo, haarlak, deodorant,  tandpasta en borstel, huidverzorging, enz. enz. 
Hartelijk, dank voor uw geurige bijdrage. 
 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Vandaag, 30 april zijn alleengaanden/alleenstaanden welkom  in de soos. 
Na de dienst. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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30 april 2017 
 

Misericordias Domini 
(de barmhartigheid van de Heer) 

 
10.00 uur  
Predikant     : kandidaat Liesbeth van Deventer 
Ouderling van dienst   : Gerda Holl 
Diaken     : Janny Kaljee 
Organist     : Adrie Duizendstra 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst    : August Wijnberg   
Zingen     : Lied 215: 1, 2, 3  
      : Psalm 116: 1, 3     
      : Lied 217: 1, 2, 5 
      : Lied 317: 1, 2, 3  
Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even uit elkaar... 
Schriftlezing     : Jesaja 43:1-12 
      : Lied 513: 1, 2, 3, 4  
Schriftlezing     : Johannes 21:1-14 
      : Lied 644:  1, 4  
      : Lied 608: 1, 2, 3 
      : Lied 371 
      : Lied 425  
Wegzending en Zegen   : Iona lied Vrede wens ik je toe 
 
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  7 mei  2017   
10.00 uur:  ds. S. Hofstee 
Collecte: Wezenzondag. Missionair werk en kerkgroei. In 2013 opende de burgerlijke ge-
meente Zwijndrecht Het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Oude-
ren en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten 
voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er ‘koffiehuis’, iedere woensdag een brunch en 
er zijn buurtmaaltijden.  
 
 
18.30 uur Geen Dienst         
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Zaterdag 6 mei Grote Boeken- en Platenmarkt in De Voorhof: 
Met duizenden boeken en platen. In allerlei genres en onderwerpen. 
Ook al heb je nog nooit een boek gelezen of een CD beluisterd. Hier zal je het vinden. 
a.s. zaterdag 6 mei van 09.30 uur tot 16.00 uur. Niet vergeten !!!! 
 
 
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. 
Johan Jansen ZWO 
 
 
Contactmiddag: 
Dinsdag 9 mei wordt de laatste contactmiddag gehouden voor de zomervakantie. We zijn 
uitgenodigd bij de manege Groenewoude. Daarna is er in De Voorhof een broodmaaltijd. Het 
is, in verband met de voorbereiding, noodzakelijk dat u zich opgeeft als u wilt deelnemen aan 
1 of aan beide activiteiten. Uiterlijk 15.30 uur wordt u verwacht bij De Voorhof. Als u zich 
nog niet heeft opgegeven doet u dit dan zo snel mogelijk. U kunt bellen naar mevrouw C. 
Aarsen, tel. 2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
 
Gemeente-avond / Jaarrekeningen en Plaatselijke Regeling: 
U bent van harte uitgenodigd tijdens de gemeente avond op woensdag, 10 mei 2017 vanaf 
19.30 uur. Tijdens deze gemeente avond zullen ook de jaarrekeningen van De Voorhof en de 
Diaconie worden besproken. De jaarrekeningen zijn openbaar en ter inzage beschikbaar. Wilt 
u de jaarrekeningen ontvangen stuur dan een mail naar scribaat@pkndevoorhof.nl.  
De jaarrekening is tevens ter inzage beschikbaar de hal van De Voorhof. 
De agenda van de Gemeente-avond kunt u alvast raadplegen op de website: https://
www.pkndevoorhof.nl/ 
Tijdens de Gemeente-avond zal ook een aangepaste Plaatselijke Regeling worden besproken, 
hiervan kunt u ook een exemplaar ontvangen per mail. Tevens beschikbaar via de website. 
 
 
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 !  
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