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Jaarthema Vorming en Toerusting 2011-2012 

“liefde” 
 

Introductie op het thema 

uit de musical Paulus, “Lied van de liefde” 

 

Geloof, hoop en liefde, de grootste is de liefde,  

de liefde is het grootst 

 

Al spreek ik elke taal,  

zelfs die van engelen,  

maar heb de liefde niet…  

Dan ben ik niet meer dan een schelle cimbaal 

 

Al besteed ik alles wat ik heb  

aan voedsel voor de armen,  

kies ik als martelaar voor de dood,  

maar heb de liefde niet,  

het baat mij niet, het maakt mij niet groot.  

 

De liefde is geduldig,  

vriendelijk,  niet jaloers.  

De liefde is niet opgeblazen,  

zij gaat niet voor pracht en praal.  

De liefde is niet kwetsend, 

zoekt zichzelf niet,  

raakt niet verbitterd en rekent het kwaad niet aan.  

Zij is niet blij met onrecht.  

Vindt vreugde in de waarheid.  

De liefde zal nooit vergaan.  

 

De liefde houdt vol, blijft altijd geloven, altijd hopen, alles verdragen.  

Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal verstommen, kennis verloren gaan,  

de liefde zal blijven bestaan.  

 

Geloof, hoop en liefde, de grootste is de liefde 

de liefde is het grootst 
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Wat u op deze pagina‟s vindt… 

 

De Voorhof en de Catharinakerk bieden door de week en op enkele zondagen 

diverse mogelijkheden voor ontmoeting en oriëntatie. Naast de zondagse 

kerkdiensten is er meer: in kleinere kring kunnen we met en van elkaar leren.  

Maar er is ook ruimte voor beleving. Dat kan een ruggensteun geven in het 

omgaan met de bijbel en in de beleving van ons geloof.  

Dit programma-aanbod komt van de oecumenische taakgroep  Vorming en 

Toerusting. Wij hopen dat hier iets in staat, waarvan u (of jij) vindt: dat spreekt 

mij aan, ik doe mee. Ook als u (jij) andere wensen of ideeën hebt, horen wij dat 

graag. De werkgroepleden waar u de nodige informatie kunt krijgen zijn: 

 

Annelies Buurmans 

e-mail: buurmansa@corderius.org 

 

Rita Grootendorst, tel.: 2867105 

e-mail: ritagrootendorst@zonnet.nl 

 

Pieter Koekkoek, tel. 2863099 

e-mail: koekkoek@pkndevoorhof.nl  

 

Angelique Martina-Spies, tel. 2863343 

e-mail: a.martina@xs4all.nl 

 

Jaap de Ronde, tel. 06-33586071 

e-mail: ronde_jaap@hotmail.com 

 

Gerry Thiescheffer, tel.2866720 

e-mail: johan_gerry@planet.nl 

 

Belangrijke gegevens 

- Bij sommige activiteiten vragen wij u zich van te voren aan te melden. 

Als u zich wilt aanmelden, dan graag ruim voordat de 

morgen/middag/avond van uw keuze begint.  

- Aanmelding kan telefonisch of via e-mail 

- Tenzij anders vermeld, vragen we geen financiële bijdrage 

- Eventuele aanvullende activiteiten op het gebied van Vorming en 

Toerusting zullen in de zondagsbrief en in de kerkbladen worden vermeld.  

- Op de website www.pkndevoorhof.nl   en www.parochie-sintmaarten.nl  

kunt U informatie over de activiteiten nalezen. 

mailto:buurmansa@corderius.org
mailto:ritagrootendorst@zonnet.nl
mailto:a.martina@xs4all.nl
mailto:ronde_jaap@hotmail.com
mailto:johan_gerry@planet.nl
http://www.pkndevoorhof.nl/
http://www.parochie-sintmaarten.nl/
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Programma 

 Leerdiensten 

 

Tijdens de leerdiensten staan we uitgebreid stil bij een gedeelte uit de bijbel dat 

aansluit bij het thema “Liefde” en de invloed daarvan op ons geloof en 

geloofsbeleving. Na afloop van iedere dienst is er gelegenheid met elkaar verder 

te praten over wat in de dienst naar voren is gekomen en hoe ons dat raakt. Via 

de Schakel, de Zondagsbrief en Samenspraak zal nadere informatie volgen. Alle 

leerdiensten beginnen om 18.30 uur in de Voorhof.  

 

Data leerdiensten:  

9 oktober  ds.Pieter Koekkoek  

8 januari  Pastor Henk Bloem 

11 maart  Pastor Nelleke Spiljard 

13 mei  ds. Dick Steenks 

 

 St. Maarten Lunch, Thema: Liefde 

 

De traditionele lunch rond St. Maarten, organiseert de werkgroep Vorming en 

Toerusting deze keer rond het jaarthema “Liefde”.  

De lunch is een aanleiding voor leden van de Voorhofgemeente en de Sint 

Maarten parochie Woudenberg om na de viering in eigen kerk elkaar op te 

zoeken en elkaar eens op een andere manier te ontmoeten.  

Naast een ongedwongen samenzijn, is er ruimte om van gedachten te wisselen 

over het aangedragen thema. Een aantal weken voor de lunch zal een intekenlijst 

in de beide kerken klaar liggen.  

 

Datum:   zondag 13 november 

Plaats:    Catharinakerk, Woudenberg 

Aanvang lunch:   circa 12.00 uur (na de koffie) 

Organisatie:   Angelique Martina-Spies 

 

 Stapeldiner 

 

Deelnemers aan voorgaande stapeldiners zijn erg enthousiast over deze 

activiteit, waarbij men elkaar op een bijzondere manier treft en kan komen tot 

boeiende gesprekken tijdens de maaltijden, maar ook onderweg naar een 

volgend adres. Kleine groepjes mensen komen bij elkaar om op verschillende 

adressen te eten. Een voorgerecht op het ene adres, hoofdgerecht op een ander 

adres en het toetje eten alle deelnemers gezamenlijk op één adres. Het gaat 

hierbij vooral om een gelegenheid om met elkaar samen te zijn en elkaar eens op 

een andere manier te leren kennen. Een eenvoudige maaltijd is daarvoor 

voldoende.  
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Vindt u het leuk om mee te doen, maar heeft uw partner niet zoveel zin? Meld u 

zich gerust aan, er zijn meer mensen die alleen deelnemen. De enige voorwaarde 

is dat er minstens 10 deelnemers zijn. Vooraf aan het diner komen de 

deelnemers kort bij elkaar om kennis te maken en verdere afspraken te maken.  

Een aantal weken voor de kennismakingsbijeenkomst liggen de intekenlijsten in 

de verschillende kerken of u kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de organisator.  

Data Stapeldiner zijn zaterdag 5 november en zaterdag 11 februari 

 

Eerste ronde:  

Voorbereidingsbijeenkomst : 

zondag 30 oktober van 11.30 – 12.30 uur in de Voorhof 

Stapeldiner zaterdagavond 5 november 

 

Tweede ronde: 

Voorbereidingsbijeenkomst: 

 zondag 5 februari van 11.30 – 12.30 uur in de Voorhof 

Stapeldiner zaterdagavond 11 februari 

Contactpersoon: Gerry Thiescheffer 

 

 Solidariteitsmaaltijd 

 

In de vastenperiode zal ook dit jaar weer een sobere maaltijd worden gehouden 

in de Voorhof. Tijdens deze maaltijd is aandacht voor gebed, voor elkaar en 

zullen een aantal liederen worden gezongen. De collecte die wordt gehouden is 

bestemd voor één van de Vastenactie projecten. 

Datum:   woensdag   28 maart 

Plaats:   De Voorhof 

Aanvang:   17.30 uur 

Organisatie:   Gerry Thiescheffer, 

 

 Werkgroep Duurzaamheid 

 

In april 2011 heeft Reinier van den Berg een boeiende en inspirerende lezing 

gehouden over de klimaatverandering naar aanleiding van zijn reis naar 

Groenland. 

In vervolg hierop wil de Werkgroep Duurzaamheid het thema duurzaam leven, 

behoud van onze aarde en goed rentmeesterschap ook dit jaar weer onder de 

aandacht brengen van onze parochianen en gemeenteleden. 

Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid van een cursus van één of meer 

woensdagavonden  in oktober/november 2011 en een avond met een 

aansprekend onderwerp (film of een presentatie) in het voorjaar van 2012.  

De invulling hiervan moet nog worden uitgewerkt. 

Via de kerkbladen en de zondagsbrief wordt hieraan aandacht besteed. 
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Heeft u zelf ideeën of leuke suggesties, laat dat ons dan weten. Wij houden daar 

met onze activiteiten dan graag rekening mee. 

Contactpersoon is Gerald ten Wolde 

e-mail; gahtenwolde@hetnet.nl 

 

 Lectuurcommissie 

 

Een nieuwe lectuurtafelcommissie is sinds januari actief. Wij verzorgen de 

inrichting van de lectuurhoek in de hal. Daar liggen boeken ter inzage die ook 

gekocht kunnen worden.  

Informatie over wijze van betaling vindt u ook in deze hoek. 

Wij willen wat meer thema gericht gaan werken, zoals rondom de musical 

Paulus van afgelopen voorjaar.  Taakgroepen en gesprekskringen nodigen we 

daarom van harte uit om contact met ons op te nemen om zo, indien mogelijk, 

een gericht aanbod van boeken aan te bieden. De boeken worden eens per twee 

maanden door ons geruild bij boekhandel Groenveld in Zeist. Ook hebben wij 

een abonnement bij de bibliotheek en kunnen wij boeken lenen om bv. voor een 

korte periode een boekentafel in te richten. 

Tiny van Dijk tel. 286 3704 

Stef Loosman tel. 286 6581 

 

 GVO 

 

GVO staat voor Godsdienstvormend Onderwijs, ook wel bekend als 

Schoolcatechese. Eén uur per week wordt op de 3 openbare scholen GVO 

aangeboden. De lessen worden ingevuld door gediplomeerde GVO docenten. Zij 

zijn voor deze lessen in dienst bij het landelijk orgaan GVO dienstencentrum te 

Utrecht. Om dit op lokaal niveau te coördineren, is een interkerkelijke 

stuurgroep opgericht bestaande uit een lid van de Hervormde Gemeente, de 

Voorhof en de Catharinakerk. Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen op 

vrijwillige basis deze lessen te laten volgen. Inschrijfformulieren voor de lessen 

worden via de scholen verspreid.  

U kunt ook contact opnemen met één van  de leden van de werkgroep 

Vorming&Toerusting.  

 

 Bijbelstudie: De brief van Paulus aan de Romeinen 

 

Paulus heeft veel brieven geschreven aan gemeenten en personen in de wereld 

van zijn tijd. Brieven die voor de kerk van alle eeuwen van groot belang zijn 

geworden omdat ze de inhoud van het Christelijk geloof voor veel mensen 

(mede) bepalen. De langste en belangrijkste brief van Paulus is de brief aan de 

Romeinen. Vaak gebruikt in de kerken. Maar wat staat daar nu in en wat 

bedoelde Paulus met de dingen die hij daar schrijft?  Samen willen we gaan 

mailto:GAHTENWOLDE@HETNET.NL
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ontdekken wat de inhoud is van de brief aan de Romeinen. We lezen de brief en 

vragen ons af waarom Paulus geschreven heeft wat daar staat. 

1 keer per maand op donderdagavond 

In de Voorhof. Aanvang 20.00 uur 

1
e
 bijeenkomst: donderdag 27 oktober 

Leiding: Pieter Koekkoek 

 

 Theologie voor beginners I 

 

Dit jaar opnieuw een cursus theologie voor beginners I. Vooral voor diegenen 

die wel eens wat meer willen horen over de achtergrond van bijbel en geloof. 1 

keer per maand komen we bij elkaar. Steeds wordt 1 vak uit de theologie op 

eenvoudige wijze besproken.  

De volgende thema‟s komen aan de orde 

De bijbel: inhoud en ontstaan 

De geschiedenis van de kerk 

De liturgie in de kerkdiensten 

De leer en het belijden van de kerk 

In totaal 8 avonden 

1 keer per maand op donderdagavond 

In de Voorhof. Aanvang 20.00 uur 

1
e
 bijeenkomst: donderdag 13 oktober 

Leiding: Pieter Koekkoek 

 

 Woudenbergse kerkgeschiedenis 

 

Geschiedenis lijkt zich vaak op een andere plaats af te spelen. Maar ook 

Woudenberg maakt natuurlijk onderdeel uit van de wereld waarin die 

geschiedenis gebeurt. Als we goed kijken, zien we hoe ook hier de grote 

historische gebeurtenissen in de (kerk)geschiedenis een rol hebben gespeeld. 

Hoe oud is de “oude” kerk eigenlijk? En waarom heette ze ooit “Catharina-

kerk”. Waarom ligt Woudenberg daar waar het ligt? De antwoorden op deze 

vragen en nog veel meer zijn onder andere terug te vinden in de “grote” 

geschiedenis van Utrecht, Nederland en zelfs Europa. 

De lezingen over de geschiedenis van Woudenberg in de Middeleeuwen zijn op 

woensdag 26 oktober en 16 november in de Voorhof.  

Aanvang beide keren 20.00 uur. 

Leiding: Pieter Koekkoek 

 

 Bijbelgespreksgroep Groenewoude 

 

Eens  per maand komen we in Groenewoude bij elkaar en bespreken samen een 

gedeelte uit de bijbel of een lied. De te bespreken teksten worden aangegeven 
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door de deelnemers. Dit zijn voor een groot deel bewoners van Groenewoude en 

directe omgeving, maar ook andere ouderen zijn welkom. We hebben goede 

gesprekken over geloof en bijbel en alles wat daarmee samenhangt in een 

eerlijke en vaak ook opgewekte sfeer. 

Elke laatste dinsdag van de maand in één van de ruimten van Groenewoude. 

1
e
 bijeenkomst 27 september 

Vanaf 15.30-16.30 

Leiding: Pieter Koekkoek 

 

 Belijdeniscatechese  

 

Belijdenis doen, waarom zou je? Ik zal je eerst iets over mezelf zeggen: waarom 

heb ik ooit belijdenis gedaan? Omdat ik gevoeld had dat God bestond. En omdat 

ik sterk het idee had dat Hij iets met mij te maken wilde hebben. Het was alsof 

iemand tegen me gezegd had: ik vind je aardig. Ik wilde iets terugzeggen. Tegen 

God.  

Ook komend seizoen wordt er weer belijdeniscatechese gegeven door ds. Dick 

Steenks. Iedereen die nog geen belijdenis heeft gedaan is van harte welkom om 

aan deze belijdeniscatechese deel te nemen. 

Tijdens de belijdeniscatechese komen de hoofdzaken van het christelijk geloof 

aan de orde. Je krijgt boeiende informatie over God en geloof, over Jezus en de 

Heilige Geest, over bidden en de kerk en je bent in gesprek over je eigen visies 

en gevoelens. Belijdeniscatechese is een goede gelegenheid om jezelf een helder 

beeld te vormen van wat je bedoelt als je zegt dat je in God probeert te geloven.  

Je kunt er in principe met alle vragen over het geloof terecht, maar je kunt niet 

altijd op een simpel pasklaar antwoord rekenen.  

De bedoeling is dat je zo met de zaken van kerk en geloof bezig bent, dat je 

tegen het eind van de catechese kunt bepalen of je belijdenis wilt doen. Dat hoef 

je dus niet vooraf te beloven! Je kunt helemaal zelf naar je besluit toegroeien. 

Op de eerste avond spreken we af op welke avond voor iedereen het beste 

uitkomt. We zullen ongeveer eens in de drie weken bij elkaar komen tot Pasen. 

Op zondag 15 april 2012 is er gelegenheid om belijdenis van het geloof af te 

leggen. Voel je vrij om in de belijdenisgroep te ontdekken of dat ook iets voor 

u/jou is.  

 

Datum en tijd:    De eerste avond is op dinsdag 4 oktober 2011 om 20.00 uur  

(we spreken dan onderling af wat de beste avond in de week is om vervolgens 

samen te komen) 

Leiding: Ds. Dick Steenks 

Plaats:    De Voorhof 

Opgave: aanmelden bij Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 2867473)  

Meer informatie?  

Vraag de folder op bij ds. Steenks of  zie www.rondomdevoorhof.nl  

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
http://www.rondomdevoorhof.nl/
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Gespreksgroep Geloof en opvoeding 

 

Als christelijk geloof van betekenis is voor je, als je zelf geraakt bent door 

onderdelen van de christelijke traditie, wil je hier meestal ook graag iets van 

doorgeven aan je kind(eren). Maar wat is de waarde van het christelijk geloof  

voor jezelf?  

En hoe kun je dit op een speelse en inspirerende manier doorgeven?  

Hoe ga je om met vragen die je zelf hebt en je kind heeft?  

Waar loop je tegen aan in de (geloofs)opvoeding – leuke dingen en minder 

leuke dingen? 

In de gespreksgroep Jij, je geloof en je kind(eren) gaan we over  vragen die 

leven in de  groep met elkaar in gesprek onder leiding van ds. Dick Steenks. 

Op de eerste avond inventariseren we de vragen die leven bij de ouders en aan 

de hand daarvan maken we een programma voor de drie volgende avonden. 

Daarna gaan we met elkaar in gesprek over bidden (met kinderen).  

Ongetwijfeld zijn er genoeg ervaringen, vragen en antwoorden om uit te 

wisselen. 

Er staan vooralsnog vier avonden voor gepland. Lijkt het je wat, doe dan mee! 

Gespreksgroep:  Geloof en opvoeding 

Voor wie: ouder(s) met kind(eren) van 0 tot 18 jaar 

Data:       donderdag 6 oktober 

      (inventarisatie onderwerpen/  gesprek over bidden)                   

      donderdag 3 november 

      donderdag 24 november 

      donderdag 15 december 

Tijd:      van 20.00 tot 22.00 uur 

Plaats:    De Voorhof  

Leiding: Ds. Dick Steenks 

Opgave: aanmelden bij Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl /0332867473) 

„Als kinderen andere wegen gaan‟ over zorgen en zegeningen van 

(groot)ouders  

 

Gespreksgroep voor ouders van volwassen kinderen  

Nogal wat jongeren en jongvolwassenen gaan niet meer naar de kerk en hun 

ouders vragen zich af wat ze verkeerd gedaan hebben...  

De twintigers, dertigers en veertigers van nu hebben kennis gemaakt met heel 

andere horizonten dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van 

gedachten, opvattingen, leefstijlen en datzelfde geldt voor geloof en 

levensoriëntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen 

is weggesijpeld.  

Dat kan allerlei gevoelens oproepen. Schuldgevoelens (wat heb ik verkeerd 

gedaan), verdriet (mijn kleinkinderen worden niet gedoopt), verlegenheid (we 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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praten er maar niet meer over), twijfel (zou God nog wel oog hebben voor mijn 

kinderen en kleinkinderen). Er zijn best veel mensen in onze Voorhofgemeente 

die hier mee te maken hebben en er elk op eigen wijze mee om moeten gaan. 

Het lijkt me goed om de ervaringen van verlegenheid tot vertrouwen, eens met 

elkaar te delen. In de vorm van een gespreksgroep willen we een gesprek 

hierover met elkaar aangaan. Om samen te zoeken naar een goede manier van 

omgaan hiermee. En om wellicht wat troost op te doen.  

Iedereen die zich herkent in het bovenstaande en die ervaringen wil delen is van 

harte welkom om aan deze gespreksgroep mee te doen.  

 

Gespreksgroep:      als kinderen andere wegen gaan 

Data en tijd: maandagavond 24 oktober 2011 19.45 uur 

                    maandagavond 14 november 2011 19.45 uur 

                    maandagavond 12 december 2011 19.45 uur 

Leiding:       Ds. Dick Steenks 

Plaats:  De Voorhof 

Opgave: aanmelden bij Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 0332867473) 

Kerk aan de keukentafel van ‟t Zeeland 

 

Kerk-zijn speelt zich niet alleen af in het kerkgebouw op zondag, maar kan ook 

op doordeweekse dagen gestalte krijgen. Dit activiteitenboekje is er vol van. En 

zo kan de kerk ook vorm krijgen bij jou aan de keukentafel. Door met elkaar te 

praten over wat je drijft, wat je overtuigingen zijn, waar je tegen aan loopt en 

waar je moeite mee hebt. Door aan die keukentafel te zingen, te bidden of stil te 

zijn. Ik wil komend seizoen eens proberen om in de wijk ‟t Zeeland kerk aan de 

keukentafel te zijn. Mensen uit die wijk stellen hun huis een avond ter 

beschikking en de buurt is van harte welkom om binnen te komen en kerkelijke 

gastvrijheid te ervaren. Gespreksthema van zo‟n keukentafelavond is dan: wat 

beweegt je in het leven? Hopelijk raken we met elkaar in goed gesprek over 

vragen als: wat houdt je momenteel bezig, waar haal je energie en inspiratie 

vandaan, in hoeverre ben je met geloof bezig en heeft het invloed op je leven? 

 

Ik wil het eerst maar eens op drie avonden proberen, te weten:  

Donderdag 22 september 

Maandag 17 oktober (in de herfstvakantie) 

Dinsdag 8 november 

Keukentafel gezocht 

Wie uit het ‟t Zeeland wil zijn/haar huis ter beschikking stellen op één van 

bovengenoemde data?  

Meld je aan bij ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 0332867473) 

Deelnemers gezocht 

Je kunt je als bewoner van ‟t Zeeland opgeven voor 1 van deze avonden. Meld 

je aan bij ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 2867473) 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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Verdere info volgt dan. 

Bijbelgespreksgroep Genesis  

 

Tijdens de prekenserie over Genesis (mei 2011) werd ik (weer) enorm getroffen 

door de bijzondere menselijke diepgang van de Genesisverhalen. Ik vertelde het 

ook in een preek: „De Genesisverhalen zijn archetypische verhalen, oerverhalen. 

Dat is niet: een verhaal uit de oertijd. Maar oer in de zin van „authentiek, 

realistisch‟: een verhaal over ons, over u en mij.‟  

De vele reacties op deze preken brachten me ertoe om hier nog verder mee aan 

de slag te gaan. Nu dan in gespreksgroep verband.  

Graag wil ik met een groep gemeenteleden de eerste hoofdstukken van Genesis 

gaan lezen. Ik wil niet over Genesis praten als een studieboek, maar ik wil in het 

boek gaan leven, samen met anderen deelnemer worden in de levensverhalen 

van Genesis, zodat het dicht op de huid komt. Niet de vraag: „is wat het 

Bijbelverhaal vertelt ook echt gebeurt?‟ staat centraal, maar de vraag: „wat 

gebeurt er met mij als ik het verhaal lees en erin mee ga doen?‟ Ik hoop met 

anderen te gaan ontdekken hoe de teksten in onze tijd en in ons leven actueel 

zijn. 

  

Gespreksgroep:  Genesis lezen en leven 

Data en tijd: donderdagavond 19 januari 2012 19.45 uur (kennismaking /    

                                                    Genesis 1) 

 donderdagavond 16 februari  19.45 uur (Genesis 2) 

 donderdagavond 22 maart  19.45 uur (Genesis 3) 

 donderdagavond 20 april  19.45 uur (Genesis 4) 

 donderdagavond 24 mei   19.45 uur (afsluiting met  

      Genesis 12) 

Leiding: Ds. Dick Steenks  

Plaats:    De Voorhof 

Opgave: aanmelden bij Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 0332867473) 

Israëlreis 5 t/m 15 maart 2012 

 

Van 5 maart tot en met 15 maart 2012 gaan we weer met een groep 

gemeenteleden onder leiding van ds. Dick Steenks en Cor van Langeveld naar 

Israël. Tijdens deze boeiende 11-daagse reis gaan we (nader) kennis maken met 

dit fascinerende heilige land. We bezoeken de belangrijkste Heilige plaatsen: 

Jeruzalem, Nazareth, Kapernaüm, Jericho, de Taborberg, de Berg van de 

Zaligsprekingen, en zo verder. We gaan zwemmen in de Dode Zee en genieten 

van het groene Galilea. Ook zullen we een bezoek brengen aan het ziekenhuis 

waar de schilder Marc Chagall unieke raamschilderingen voor heeft gemaakt. 

Heel indrukwekkend zal ons bezoek aan het Holocaustmuseum Yad Vashem 

zijn. Op zondag zullen we een kerkdienst houden in Jeruzalem.  

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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Tijdens deze reis zullen we de Bijbelverhalen lezen die bij de verschillende 

plaatsen horen. De Bijbel zal echt opengaan niet alleen in letterlijke maar ook in 

figuurlijke zin. Ineens zit je middenin het verhaal. Waar je anders alleen hoorde 

wat er staat - nu, zie je, ruik je, proef je hetgeen geschreven is. Zo zullen na deze 

reis de Bijbelverhalen waarschijnlijk voor altijd op een andere wijze ervaren 

worden dan voorheen.  

 

 Slotavond Vorming en Toerusting 

 

Noteer alvast in uw agenda! 

Over het programma kunnen we nog niets loslaten. Wel kunnen we verklappen 

dat het, naast gezellig met elkaar samenzijn onder het genot van een hapje en 

drankje, soms ook hilarisch kan zijn… 

U ben van harte welkom in de Voorhof 

Zaterdag 12 mei  
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Overige activiteiten 

 
 

  SEIZOEN 2011/2012 

 

Voor de tweede keer starten we een nieuw seizoen met het in kleur brengen van 

onze geloofsbeleving. We vinden het fijn om elkaar interkerkelijk te ontmoeten 

en onze talenten te ontdekken of verder te gebruiken.   

Dit keer gaan we nadenken over teksten uit Genesis, wisselen daarna van 

gedachten hierover om vervolgens individueel te proberen hieraan gestalte te 

geven met verschillende technieken. Dit alles onder deskundige leiding van Els 

van der Burgh. 

We beginnen met het aansteken van een kaars om elkaar er aan te herinneren, 

dat we alles doen in en met het Licht van Christus. 

Bij opgave voor deelname wordt het jaarprogramma tijdig toegestuurd.  

In tegenstelling tot verleden jaar, wordt dit keer een vergoeding gevraagd voor 

de materialen die gebruikt gaan worden. 

Plaats: De Voorhof 

Data:  woensdag 28 september, 26 oktober, 23 november, 25 januari, 22 

februari, 28 maart, 25 april en 23 mei. 

Tijd: 9.30 – 11.30 uur 

Informatie en aanmelding: 

Els van der Burgh : elsvanderburgh@wanadoo.nl tel. 033  286 2356 

of Anneke Methorst : anneke@methorst.org  tel. 033 286 2327) 

 

 Maand van de spiritualiteit 

  

Op vrijdag 11 november 2011 zal in de kerkzaal van de Voorhof een film 

worden gedraaid in verband met de maand van de spiritualiteit.  

De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling toegankelijk te zijn voor 

iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. 

mailto:elsvanderburgh@wanadoo.nl
mailto:anneke@methorst.org
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De Maand van de Spiritualiteit wil een breed begrip van spiritualiteit hanteren. 

Hierbij beperkt ze zich niet tot enkel institutionele vormen van spiritualiteit en 

zelfs niet tot alleen de religieuze invalshoek. De maand wil ruimte bieden aan 

zowel de spiritualiteit die verbonden is met de relatie God-Mens, als aan 

spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst.  

De film start om 20.00 uur (om 19.30 uur is de kerk open en is er koffie/thee). 

Na de film is er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar 

na te praten.  

Iedereen is van harte welkom om samen de film te bekijken en te genieten van 

een gezamenlijke avond!  

Contactpersoon: Gerda Streef tel. nr. is: 286 47 93. 

 

 Dauwtrappen – 17 mei  2012 

 

Onze plannen voor het dauwtrappen voor Hemelvaart  2012 (donderdag  17 mei) 

zijn nog niet doorgesproken, Hemelvaart 2011 ligt immers bij het schrijven van 

deze tekst nog maar net achter ons. Wat we wel weten, is dat het aantal 

deelnemers bij onze 10
e
 editie van het dauwtrappen zo groot was, dat we bij de 

viering in de kapel van de Valkenburcht veel extra stoelen hebben moeten 

bijplaatsen.  

Het is een traditie, dat we de ochtend starten met een ochtendgebed in de H. 

Catharinakerk  te Woudenberg. Daarna starten we (deze keer dus voor de 11
e
 

maal) met een wandeling of fietstocht naar een nog nader vast te stellen 

bestemming. Dat u begin 2012 hier verder over geïnformeerd zult worden, dat is 

duidelijk. Heeft u misschien zelf nog ideeën of leuke suggesties, laat het ons dan 

bijtijds weten, zodat we daar met onze planning rekening mee kunnen houden. 

Voor informatie kunt u terecht bij: Joop Strooper (tel. 2863189) of Tine Vis (tel. 

2865567) 

Kringen 

 Gesprekskring over geloven 

 

Dit seizoen gaan we verder met het boek „Uitgesproken protestant‟ onder 

redactie van Erik Asscher en Jan Offringa.  

In dit boek verwoorden zes predikanten hoe zij denken over de toekomst van de 

Protestantse kerk in Nederland. Zij horen bij Op Goed Gerucht, een beweging 

van predikanten die is opgericht rond 2000. Deze voorgangers verlangen naar 

meer creativiteit en lef, en tekenen protest aan tegen ontwikkelingen in de kerk 

die wijzen op een eenzijdige koers of een te smalle identiteit. 

De bijeenkomsten zijn een keer per maand op donderdagavond. Bij een van de 

deelnemers thuis in onderlinge afspraak. Nieuwe deelnemers zijn van harte 

welkom. 

Wilt u zich bij deze kring aansluiten of wenst u verdere informatie, dan kunt u 

zich wenden tot Alex Balk, tel. 286 1940. 
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De eerste bijeenkomst is eind september 2011 om 20.00 uur. Exacte datum nog 

niet bekend. 

 

      Bijbelgroep Catharinakerk 

 

Al enige jaren komt eens in de 6 weken een groep mensen van de Catharinakerk 

bijeen om zich te verdiepen in de bijbel. Het  komende seizoen gaat dit gebeuren 

onder leiding van  pastoraal werker  Nelleke Spiljard. 

Dit seizoen gaan we dat doen aan de hand van het tijdschrift SCHRIFT wat in 

zijn geheel in het  teken van Judas staat. 

De bijeenkomsten zijn dit jaar op vrijdag ochtend. 

Eerste bijeenkomst:   2 september  2011  aanvang 10. 00 uur. 

Plaats van samenkomst is bij één van de deelnemers thuis.  

Wilt u zich bij deze groep aansluiten of wenst u verdere informatie,  

dan kunt u zich wenden tot Trees van Bijbelgroep Catharinakerk 

Contact: Trees van Leur, tel. 2863270,  tr.vanleur@kpnmail.nl  

 

 Bijbelgespreksgroep 

 

Naar aanleiding van een boek of actualiteiten wordt de bijbel bestudeerd. Het 

lied wordt niet vergeten, evenmin de gezelligheid. Centraal staat een gesprek 

over een door de leden van de groep voorbereid onderwerp. 

Plaats:   Bij de deelnemers thuis, in onderlinge afspraak 

Datum:  Eerste zondag van de maand 

Contactpersoon: Alice Bossema, tel. 286 1868 

 

 Ontmoeting 30-plussers 

 

Ben jij ergens rond de 30 jaar en vind jij het leuk om mensen van je eigen 

leeftijd te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over uiteenlopende 

onderwerpen? Zo ja, dan nodigen we je graag uit om ons elke eerste zondag van 

de maand om 11.30 uur te ontmoeten in de soos. We drinken met elkaar koffie 

en bespreken een onderwerp dat ons aanspreekt. Dominee Dick Steenks is onze 

gespreksleider. Elke maand krijg je een uitnodiging via de mail en mocht je een 

keer niet kunnen, dan is dat geen probleem. Wil je ook in ons mailbestand of 

heb je vragen, bel of mail dan gerust: Gerda Steef, tel 286 4793, Annelies 

Jansen, tel. 286 1254, Elly Kramer, tel. 286 4693; elly.kramer@online.nl 

 

 Alleenstaanden/-gaanden 

 

Omdat alleenstaanden/-gaanden in onze gemeente nog wel eens een stukje 

zondag over hebben wordt daar sinds enkele jaren op ingespeeld.  Enkele 

mensen zijn gestart met het organiseren van gezamenlijk koffiedrinken in de 

mailto:tr.vanleur@kpnmail.nl
mailto:elly.kramer@online.nl
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soos na de ochtenddienst (laatste zondag van de maand). Even samen wat praten 

over zaken die ons bezig houden, contacten leggen, een spel doen of iets anders 

en daarna soep met een broodje.  

Iedereen is vrij om er aan deel te nemen ook al is het niet elke keer. Door er te 

zijn kunnen ook afspraken gemaakt worden om eventueel samen te wandelen, te 

fietsen of naar een film te gaan of iets anders. Samen is niet alleen, maak 

gebruik van deze gelegenheid. Maak voor uzelf geen drempels. Tot ziens! 

Alice Bossema   286 1868  

Gerard Mateman   286 2617 

 

  „Vrouwenleesgroep‟ 

 

De naam ´Vrouwenleesgroep  ́dekt de lading niet meer zo. De afgelopen en 

komende periode worden er namelijk video´s met elkaar bekeken en besproken. 

Hoewel deze kring al enkele jaren draait, kunnen nog steeds mensen zich 

aansluiten. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmorgen. Wie geïnteresseerd is en 

graag wil meedoen met deze gesprekken, kan zich aanmelden bij contactpersoon 

Maatje Hoekstra, tel. 286 2604.  

Plaats: bij de deelnemers thuis 

Aanvang: 09.00 uur 

De eerste bijeenkomst wordt op 13 september 2011 gehouden bij  

Doutje de Bock, Griftpark 11 

  

 Cursusaanbod PKN 

 

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie is het professionele 

instituut voor scholing en ontmoeting van vrijwilligers en betaalde krachten van 

de Protestantse Kerk in Nederland. Het toerustingcentrum organiseert, 

ontwikkelt en coördineert een groot aantal van cursussen met het oog op 

deskundigheidsbevordering. Ook toerusting van gemeenteleden wordt waar 

mogelijk ondersteund. Kijkt u eens op de site 

http://www.toerustingeneducatie.pkn.nl  

Een aanrader! 
 


