
 

 

 

 

 

 

Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. W. van Kleef, Burgwal 111en 

naar Mevr. W. Batelaan, v. Speyklaan 27. 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: Wereld Diaconaat. Hulp voor straatkinderen en hun ouders: 

In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal 

uit gebroken gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugs-

overlast. Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspectief. 

Zij lopen een groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten. Met sport en 

spel vergroot de Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen van straatkinde-

ren, en hun vertrouwen in anderen. Ook leren kinderen communiceren en conflicten 

oplossen. Daarnaast werkt de stichting aan het herstel of verbeteren van het contact met 

ouders. In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  

verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 

en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 

ook iets extra’s verdienen. 

 

Berichten uit de Gemeente:  

 

mevr W. Huigenbosch is voor revalidatie opgenomen in het verpleeghuis   Norschoten 

in Barneveld 

  

 

                    Vierde zondag van Advent 
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11 juni 2017 

 

Trinitatis 

 

10.00 uur  
Predikant     : ds. L. de Ronde uit Tiel 

Ouderling van dienst   : Arend Hoogers 

Diaken     : Jan Kromhout 

Organist     : Berend van Surksum 

Lector     : Jan Bessembinders  

Koster     : Ad Kleinveld 

Kindernevendienst    : Anneke Methorst en August Wijnberg  

Beeld en Geluid:    : Jacqueline van Bentum 

Zingen     : Lied 405: 1, 3, 5 

Zingen     : Lied 304: 1, 2, 3  

Zingen Gloria lied    : Lied 705: 1, 4 

Schriftlezing O.T.     : Numeri 21: 4 - 9 

Zingen      : Lied 422: 1, 2, 3 

Schriftlezing N.T.     : Johannes 3: 1-21 

Zingen Acclamatie     : Lied 339A 

Zingen      : Lied 675: 1. 2 

Zingen Slotlied     : Lied 305: 1, 2, 3 

 

 

 

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 
Zanguurtje onder leiding van Anneke Methorst met bekende liederen en mooie dia’s rondom 

het thema “Waarheen leidt de weg?”. Medewerking zal worden verleend door Alice Bossema, 

Nel Appeldoorn, Arieene Koelewijn, Ton Kaljee en Piet de Vries. 

Collecte: Voor Wereld Diaconaat. Hulp voor straatkinderen en hun ouders 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  18 juni  2017  
10.00 uur:   ds. Aleida de Hoog  Overstapdienst 

Collecte:  Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Stichting INLIA biedt praktische 

hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen 

die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeproce-

deerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uit-

geprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen kunnen hier terecht 

om zich voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het land van 
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Voedselbank Juni 2017: 

De schoolvakanties staan voor de deur. We hebben besloten de maand juni hier al vast aan-

dacht aan te besteden zodat er tijdens de komende vakantie periode ook voor de kinderen eens 

iets bijzonders kan worden meegepakt in plaats van de gebruikelijke dagelijkse levensbehoef-

ten. Vakantie is plezier en daar gaan we voor. Als u kinderen of kleinkinderen heeft dan weet 

u wel wat er al zo voor in aanmerking komt. Hoeft niet alleen zoetigheid te zijn zoals bijv. 

drop, maar ook graan-of noten repen, rijstwafels of kruidkoekjes zijn een goed alternatief. 

Om de creativiteit tijdens die vele vrije dagen te bevorderen kunnen ook  kinderboekjes, 

kleurpotloden, kleurstiften of puzzeltjes in aanmerking komen. Dat wordt leuk voor de kinde-

ren van de voedselbank, met nog maar  één schoolvak over deze periode.   

Inderdaad; vak-antie.  Met dank. 

Actie van deze Amnesty zondag: 

Schrijfactie Iran: De jonge activiste Atena Daemi zit een celstraf van zeven jaar uit vanwege 

haar kritiek op de doodstraf. Het gaat slecht met haar gezondheid. De gevangenisautoriteiten 

weigeren haar op te laten nemen in het ziekenhuis. Wat kun jij/u doen? 

Schrijf vóór 1 augustus 2017 naar de Iraanse autoriteiten en roep hen op Atena Daemi onmid-

dellijk vrij te laten en de medische zorg te geven die ze nodig heeft. Hardhandig opgepakt. In 

november 2016 vielen gemaskerde agenten het huis van Atena Daemi binnen. Ze haalden 

haar op om een eerder opgelegde straf uit te zitten. Ze sloegen haar en gebruikten pepper-

spray toen Daemi een arrestatiebevel wilde zien. Haar zussen probeerden de agenten te stop-

pen en werden ook hardhandig aangepakt. Intimidatie van familie. Op 23 maart 2017 kregen 

de zussen van Atena Daemi drie maanden celstraf, omdat ze bij Daemi‘s arrestatie agenten 

zouden hebben beledigd. Atena Daemi zelf kreeg in september 2016 in hoger beroep zeven 

jaar celstraf opgelegd omdat ze kritiek uitte op executies en andere mensenrechtenschendin-

gen in Iran. Ze is van mening dat de autoriteiten haar familie lastigvallen om haar te intimide-

ren. Onlangs ging Atena Daemi in hongerstaking uit protest tegen de veroordeling van haar 

zussen. Het gaat inmiddels slecht met haar gezondheid en ze moet onmiddellijk opgenomen 

worden in het ziekenhuis. Kom in actie: onderteken de brief in de hal!!! 

 

Afscheid Aleida de Hoog: 

Op zondag 18 juni 2017 nemen wij direct na de kerkdienst afscheid van dominee Aleida de 

Hoog. Tijdens dit informele samenzijn zullen wij Aleida bedanken voor haar tijd als tijdelijke 

predikant van De Voorhof. U bent van harte welkom na de dienst voor koffie en thee met iets 

lekkers in de hal van de kerk. 
 

Personenboek uitgebreid en vernieuwd:  

Personenboek…… Wie zijn onze gemeenteleden?......Helpt u mee? Er liggen nog stickers bij 

de uitgang om door te geven aan mensen die nog niet in het Personenboek staan. Want we 

kunnen met elkaar het Personenboek aanvullen zodat we een zo volledig mogelijke weergave 

van onze gemeente krijgen. Meedoen kan heel beperkt met naam en foto of uitgebreider met 

NAW gegevens e.d. Voor een korte omschrijving is natuurlijk ook weer plaats. Aanmelden 

via www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek of via het formulier in de kerk. Als je in 

de vorige versie stond, hoef je alleen wijzigingen door te geven. Alvast bedankt voor uw/

jouw bijdrage & medewerking. Heeft u geen foto? Wij kunnen regelen dat er een leuke foto 

wordt gemaakt bij u thuis of op zondag 18 juni in de kerk. 

Jannette Maijen, 06-11286220, Gerda van den Brink, 06-13794955,  

gemeentegids@pkndevoorhof.nl 

 

 

 

 

Eindexamens: 

Voor veel middelbare scholieren in Nederland en ook in Woudenberg is deze periode een 

spannende tijd: De examens en daarna het wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP 

willen we graag de examenkandidaten namens PG De Voorhof een hartelijke groet doen en 

een steuntje in de rug geven in afwachting van hun uitslag. Doe jezelf examens of doet uw 

(klein) kind/familielid examens, of kent u een jongere die examen doet, dan horen we dat 

graag. De kandidaten kunnen worden gemeld bij  Jaap de Ronde,  

ronde_jaap@hotmail.com   /0633586071 

 

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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