
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
 

 

 
 
Collecte: 
1e Collecte:  Hart voor Moldavië werkt in Ţînţăreni en Bulboaca nauw samen met de 
lokale stichting Bethania. Sam en Rodica stroomlijnen het contact tussen Nederland en 
Moldavië en leveren een belangrijke bijdrage aan de projecten. De ondersteunde pro-
jecten zijn altijd gebaseerd op lokale initiatieven. De projecten hebben een voorbeeld-
functie met regionale uitstraling. De overheid is op de hoogte van de ontwikkelingen 
en de projecten worden uitgevoerd door zowel betaalde als vrijwillige krachten, allen 
werkzaam bij Bethania. In Rezina werkt Hart voor Moldavie samen met de stichting 
Hart voor Rezina (Fundatia Inima pentru Rezina) van Corinne Naƫîc. Samen met haar 
man Anatolii (Tolya) zet zij zich in om kinderen op te vangen.  
Corinne wordt voornamelijk ondersteund vanuit haar achterban in Zwolle. 
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 welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

 
Berichten uit de Gemeente:  
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14 juli 2019 
 

Vierde Zondag na Trinitatis 

 
 
10.00 uur      
Predikant     : ds. Tjitske de Vries-Meijer uit Amsterdam 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Bettina van de Wetering, Rien Stuivenberg 
Diakenen     : Jan van Bentum, Eveline van Bentum 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Gerda Streef 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansem, Janneke Smit 
Beeld en Geluid    : Ab van den Pol,, Martin Standaart 
Zingen     :  Lied 218: 1, 2 en 3 
      : Lied 218: 4 en 5 
Loflied     : Lied 371 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Psalm 1 
      : Psalm 1: 1, 2 en 3 
Schriftlezing     : Johannes 15: 1 – 8 
      : Lied 886, één keer Engels, één keer Nederlands 
      : Lied 221: 1, 2 en 3 
      : Lied 802: 1, 3 en 4 
 
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 21 juli 2019       
10.00 uur:  ds.  Pieter Koekkoek 
Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, Bloemenfonds, de kosten van de bloemen voor in de 
kerk. Deze bloemen gaan naar 80+, langdurige zieken en naar mensen die een jaar geleden hun 
partner of kind hebben verloren. 
 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Startdag: 
U/jij komt toch ook naar de Startdag op zondag 8 september? 
Alle activiteiten zijn voor jong en oud! 
- Een goed verhaal 
.....het thema van seizoen 2019-2020. 
We hebben een goed verhaal. We weten het niet altijd beter, maar we komen wel samen om 
met elkaar hierover na te denken en elkaars verhalen te delen. De startdag is een goed begin 
voor een nieuw seizoen. 
- Activiteit voor jong en oud 
Tussen 11.00 en 12.30 uur kunnen we gezellig elkaar ontmoeten en genieten van leuke activi-
teiten (sportief, crea, bloemschikken, knutselen, film etc.). Voor één van de workshops is stof 
nodig. 
Catering 
De Startdag begint met een gezamenlijk koffiedrinken vanaf 9.30 uur in de hal. De lunch 
staat om 12.30 uur klaar in de hal. Hulp wordt gevraagd voor deze lunch! Vanaf 7 juli liggen 
er lijsten klaar waarop u kunt aangeven welk gerecht u wilt maken of kopen. Kijkt u eens of 
er iets voor u bijzit! 
En we nemen deze keer ons eigen bord en bestek mee. Dat past mooi bij het thema waar we 
ook over na willen denken komend seizoen: Duurzaamheid, klimaatstress en nu? 
- Afsluiting 
Na de lunch hebben we een korte afsluiting met elkaar. Om 13.45 uur zit de Startdag 2019 zit er 
op, maar het komende seizoen gaan we met nieuwe energie tegemoet. 
 
 
 
Vacatures: 
Wij zijn opzoek naar mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor onze gemeente. Geluk-
kig hebben we een paar mensen gevonden die ons team de komende jaren willen versterken. We 
zijn echter nog opzoek naar : 
- 2 pastorale ouderling,  
- 1 jeugdouderling  
- Een aantal bezoekmedewerkers,  
- Een aantal personen voor de diaconie en het college van kerkrentmeesters,  
- Een aantal personen voor de taakgroep ZWO en Eredienst,  
- Leiding voor de kindernevendienst, 
- Notulist voor de kerkenraadsvergaderingen.  
Kortom we hebben nog een heel aantal mensen nodig om onze gemeente op een goede manier 
draaiende te houden, het omzien naar elkaar te waarborgen en de activiteiten te kunnen blijven 
doen. We willen u/jou daarom ook dringend vragen om een taak die bij u/jou past op te nemen en 
onze gemeente zo een periode als vrijwilliger van dienst te zijn. 
Werkervaring is niet persé noodzakelijk, levenservaring is een prima basis. De tijdsinvestering is 
afhankelijk van de taak tussen de 1 dagdeel per week tot 1 dagdeel per maand. Wij bieden u/jou 
een leuke werkkring en een goede sfeer. Een geweldige uitdaging met leuke en inspirerende con-
tacten!! Het salaris: veel dankbare mensen en levensvreugde…..  
Ga de uitdaging aan en meld u/je bij onze scriba Lia Stegehuis (0652063119),  
scribaat@pkndevoorhof.nl). Wilt u/jij meer informatie over een bepaalde vacature/taak dan kan 
Lia u/jou ook naar de juiste persoon doorverwijzen. 

En weet, vele handen maken licht werk……!!! 
 
 

Voedselbank Juli /Augustus 2019: 
Kijkt u maar eens goed want deze tekst komt de maanden juli en augustus steeds weer terug. 
Gelukkig gaat het niet om de tekst maar om de producten voor de voedselbank. De zomer is 
officieel begonnen en we hebben al heel wat warme dagen achter de rug. Dus kunnen we zonder 
probleem de producten voor de komende twee maanden 'warm‘ aanbevelen. 
Voor een te verwachten hete zomer graag  zonnebrandmiddelen voor  volwassenen als wel voor 
kinderen, shampoo en doucheschuim, deodoranten en tandpasta.  Een mooi pakketje toch voor 
de komende twee maanden? Kunt u elke week weer iets anders bedenken. 
Succes met uw keuze en hartelijk dank. 
 
Vakantie ds. Marten Jan Kooistra:  
Ds. Marten Jan Kooistra is op vakantie van woensdag 3 juli tot en met zondag 28 juli.  
Als u tijdens deze periode een predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen met ds. Pieter 
Koekkoek. 
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