
 

 

 

 

 

Bloemen:   

 

Collecte:  

1e 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. Daar-

naast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. 

Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgeprocedeerde 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 herkomst op te 

bouwen en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk.  

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:  

Zieken: 

Mevr de Kriek, Dorpsstraat 32I lag in het ziekenhuis, maar is intussen 

weer thuis 

Mevr Hennipman is met een gebroken heup opgenomen in het zieken-

huis waar zij is geopereerd. Zij is nu voor revalidatie opgenomen in het 

verzorgingshuis Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld 

Mevr W. Huigenbosch verblijft nog voor revalidatie in het ver-

zorgingshuis Norschoten in Barneveld 
 

-  
  

       

                    Vierde zondag van Advent 
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18 juni 2017 

 

Eerste zondag na Trinitatis 

 

10.00 uur Overstapdienst 
Predikant     : ds. Aleida de Hoog 

Ouderling van dienst   : Gerda Holl 

Diaken     : Gerda van den Brink 

Organist     : Berend van Surksum 

Lector     : Sierd Smit 

Koster     : Bertus Brouwer 

Kindernevendienst    : Mirjan Schep en Janneke Smit 

Zingen      

 

 

Er is een liturgie. 
 

 

 

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  25 juni  2017  
10.00 uur:   ds. Pieter Koekkoek   

Collecte:  Eerste collecte voor de ZWO 

       Tweede collecte voor C.v K. 

 

18.30 uur: Hof van Hedendienst, Sing-in met Masjiach  



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink.Griftpark 14     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

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 

 

Afscheid Aleida de Hoog: 

Vandaag,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. 

 

Contactavond Corinne Anbeek over Moldavië in de Voorhof 27 juni  19:30uur. 

Tolya en Corinne Natic-Anbeek en 4 kinderen komen voor een korte vakantie van 2 weken 

naar Nederland. Ze willen dinsdagavond 27 juni een presentatie geven  van hun leven en wer-

ken in Moldavië. U bent van harte welkom op dinsdag 27 juni om half acht in de Voorhof. 

 

Diensten: 

Anders dan in de Schakel staat vermeld wordt in de dienst van 25 juni a.s. niet 

het avondmaal gevierd. Op 2 juli wordt het avondmaal gevierd in een oecu-

menische dienst samen met de Rk Catharinakerk in de Voorhof. 
 

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 
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