
 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. L. Kranendonk, Westerwoud 57en naar 
Mevr. E. Veenhuizen, Vermeulenhof 120.  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: Hans Stoffer/transport Moldavi : Hans Stoffer en Henk Schut uit Scher-
penzeel regelen voor de negende keer een transport naar Moldavië .Ook in 2017 een 
transport met hulpgoederen naar Orhei in Moldavië. Daar zorgt de plaatselijke, kerkelij-
ke gemeente voor een goede bestemming voor de goederen bij scholen, ziekenhuizen, 
kerken en arme gezinnen met kinderen of juist bij ouderen Deze keer rijden de Domi-
nee uit Maarsbergen, Andries den Besten en Ries Wolfswinkel de 2600 km naar Orhei. 
Het transport is geregeld samen met de PKN gemeente Maarn-Maarsbergen. 
 2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de automa-
tisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk wereldwijd te 
beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financiële administratie op een effici-
ënte manier uit te voeren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr Wil Huigenbosch (Bosrand 9) is opgenomen in het ZGT Ziekenhuis, Geerdinks-
weg 141, 7555 DL Hengelo. Zij heeft bij een val van de trap een aantal wervels gebro-
ken. Zij is geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed. 
- Deze week zal mevr. de Kriek (Dorpsstraat 32 I) voor een ingrijpende operatie wor-
den opgenomen in het UMC in Utrecht. Dhr de Kriek zal tijdelijk worden opgenomen 
in het vezorgingshuis 'De Amandelhof' in Zeist. 
- Mevr. Ella Veenhuizen, Vermeulenhof 120 is opgenomen in het Meander Medisch 
Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
 
Doopdienst: 
Volgende week zondag, 21 mei zullen Emma Robbertsen en Nienke Schilperoort de 
doop ontvangen. 
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14 mei 2017 
Cantate 

(zing) 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Gerrit Jan Busser 
Diaken     : Helen jansen 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Berthe Strengers 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde en Annemiek van der Wansem  
Zingen     : Psalm 98:1,3 
      : Lied 305 
Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even uit elkaar 
1e Schriftlezing    : Deuteronomium 6:20-25 
      : Lied: 324* 
2e Schriftlezing    : Johannes 16:5-15 
       : Lied 691* 
      : Lied 655 
      : Lied 984:1,4,5,6 
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  Leerdienst 
Predikant     : ds. F. de Ronde uit Fijnaart  
Ouderling van dienst   : Jaap de Ronde  
Diaken     : Géliene Boshuizen 
Organist     : Berend van Surksum 
Koster     : Jan de Lange 
  
  
  
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  21 mei  2017   
10.00 uur:  ds.  Pieter Koekkoek Doopdienst 
Collecte:  Villa Joep. Het ultieme doel van Villa Joep is ieder kind met neuroblastoom kinder-
kanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. Onderzoek kan slechts 
plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen komen altijd uit donaties. Dus 
steun Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart kunnen gaan worden! 
 
 
18.30 uur:  Geen Dienst      
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 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

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. 
 
Actie van deze Amnesty zondag:  
China: Tibetaanse onderwijsactivist aangeklaagd. De Tibetaan Tashi Wangchuk zette zich in 
voor Tibetaanse taallessen in het onderwijs. De Chinese autoriteiten pakten hem ruim een jaar 
geleden op omdat hij zou aanzetten tot separatisme. Hij kan vijftien jaar gevangenisstraf krij-
gen. Onderwijs in eigen taal. Tashi Wangchuk uitte op social media zijn zorgen over het feit 
dat Tibetaanse kinderen hun moedertaal niet meer vloeiend leren spreken, omdat alle lessen 
worden gegeven in het Mandarijn. Tibetanen in China worden vaak gediscrimineerd en be-
perkt in hun recht op vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Film over strijd voor 
Tibetaans onderwijs. De New York Times maakte in 2015 een artikel en een documentaire 
over hoe Wangchuk tevergeefs een rechtszaak probeerde aan te spannen voor meer onderwijs 
in het Tibetaans. De politie gebruikte de film als bewijs dat hij aanzette tot separatisme. Hij 
zou hiermee het internationale imago en minderhedenbeleid van China in diskrediet brengen. 
Wangchuk zit sinds eind januari 2016 vast. Kom in actie: onderteken de brief in de hal!!! 

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: Syrisch op 20 mei om 16:30 uur in De Voorhof en de  
Indisch op vrijdag 2 juni om 18:00 uur in De Voorhof. 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.  
 
Dierentuin uitje voor ouderen 24 juni:  
Een leuk uitje naar dierentuin Amersfoort! Wij jongeren van 4g en van de Meet 
& Eat groep hebben een dagje dierentuin georganiseerd.. en als afsluiting een 
barbecue voor wie dit leuk vindt! Wie: Wij hebben dit speciaal geregeld voor 
ouderen die wel een oppepper als deze kunnen  gebruiken.  Wanneer en tijd: 
Het uitje vindt plaats op 24 juni van 12:30 tot 17:00 uur. Na 17:00 uur gaan we 
eten bij de Voorhof.Vervoer: Vervoer wordt geregeld door ons en als het nodig 
is kunnen wij u ook thuis ophalen/thuisbrengen. De rest kan zich verzamelen 
bij de Voorhof. Opgeven uiterlijk 1 juni: Heeft u interesse in dit leuke uitje met 
ons, de jongeren van 4g en van de Meet & Eat groep , kunt u  
zich opgeven via de mail of per telefoon. Elly.kramer68@gmail.com06-40396261 (na 18:00 
uur) Wij kijken er naar uit om er samen met u een leuke dag van te maken ! 
 
Rejoice:  
Op 20 mei geeft het interkerkelijke koor Rejoice een concert ter gelegenheid van het 25 jarig 
jubileum. Hierbij zullen veel bekende liederen uit het repertoire worden gezongen met enkele 
nieuwe speciaal voor het concert ingestudeerd. Dirigent: Trees Meijer. Toetsenist: Bram van 
der Mark. Locatie Catharina Kerk Woudenberg.  Zaal open 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom! 

 

 
Vrijwilligers Tuinhuis:  
Het Tuinhuis is op zoek naar: Vrijwilligers die samen met Ton van de Glind 1 x per week (of 
1x per 14 dagen) op woensdagavond kunnen wandelen na het avondeten. Vrijwilligers om 1 x  
per 14 dagen  boodschappen te doen met Ton, op de fiets naar AH (zaterdagochtend rond 
10.30 uur). Ton is de jongen die op zondag morgen vaak voor in de kerk zit met Eise Erik 
Balk en Mathias van der Horst. Jullie mogen het melden bij mij Ans van der Vliert  -
a.vliert@philadelphia.nl<mailto:a.vliert@philadelphia.nl> 
Of via mij dan Gerda van den Brink -  gerdabrink@live.nl<mailto:gerdabrink@live.nl> 
 
Personenboek uitgebreid en vernieuwd:  
Het personenboek wordt bijna twee jaar met enthousiasme gebruikt in onze gemeente. Door 
een vernieuwing hiervan kunnen wij de veranderingen meenemen. En een belangrijke extra 
reden: we gaan voor een uitbreiding. De personen en het boek zijn waardevol. Er kunnen er 
meer bij.... Met het oog op de komst van onze nieuwe enthousiaste predikant zou het fijn zijn 
als zo goed als alle gemeenteleden meedoen, zodat het een zo volledig mogelijke weergave 
van onze gemeente wordt.  Meedoen kan heel beperkt met naam en foto of uitgebreider met 
NAW gegevens e.d. Voor een korte omschrijving is natuurlijk ook weer plaats. Lever dus (jo)
uw bijdrage in, graag zo snel mogelijk. Via de website, hier vind u ook meer informatie: 
https://www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek of via het infoformulier dat in kerk 
ligt. Als je in de vorige versie stond, hoef je alleen wijzigingen door te geven. Helaas zijn er 
ook mensen overleden. Deze zullen we in de nieuwe versie niet meer meenemen, alhoewel ze 
in ons hart een plekje houden. Jannette Maijen, 06-11286220, Gerda van den Brink, 06-
13794955gemeentegids@pkndevoorhof.nl 
 
Can't Stop Praising - 17 juni 2017:  
Op 17 juni 2017 geeft Gospelkoor Masjiach een concert! Tijdens dit concert presenteren we 
onze nieuwe samenstelling en zullen we een vernieuwd programma voor u spelen. Onder de 
titel "Can't Stop Praising" laten we u kennis maken met het nieuwe Masjiach, onder leiding 
van Johanna Steffens. De avond staat in het teken van Praise, waarbij we samen met u de 
Heer prijzen. Ook is er de nodige gezelligheid met heerlijke hapjes (gratis!) en drankjes 
(tegen een kleine vergoeding). Bent u geïnteresseerd? Houdt dan onze Facebook pagina in de 
gaten, en bekijk onze site om vast uw plaats te reserveren!  Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: €7,50. Kaarten: via onze site of info@masjiach.nl of Son-
ja.van.dijk@kpnmail.nl tel: 0612673553 
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