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Het  ‘gebed bij het kruis’ van Franciscus van Assisi. 

Breng licht in mijn donkere ziel 

Maak mijn geloof oprecht, 

Mijn hoop intens 

En mijn liefde echt. 

Leer mij uw wil kennen, 

Meer en meer, 

En er van harte naar leven. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://godsregenboog.punt.nl/upload/geloof_hoop_liefde_klein.jpg&imgrefurl=http://godsregenboog.punt.nl/index.php?r=1&id=396495&tbl_archief=&h=448&w=336&sz=47&tbnid=B9n6OwC_T7ez6M:&tbnh=91&tbnw=68&prev=/search?q=geloof+hoop+en+liefde&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=geloof+hoop+en+liefde&usg=__bHU7D_QuYTB3qmX2TvPDTiLRChI=&docid=rqMRHzDI0w9deM&hl=nl&sa=X&ei=eWrxT_W4DLCV0QXa-fHLBg&sqi=2&ved=0CGUQ9QEwBQ&dur=110
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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.  
Er zijn wat veranderingen: Het stapeldiner hebben we laten vervallen doordat 
er te weinig deelname was. Wat er voor in de plaats is gekomen zijn de forums 
die bijna elke maand gepland zijn en bibliodrama, waar u zich ook voor in kunt 
schrijven. Verder het filosofisch café en in januari de maand van de 
spiritualiteit. 
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 
Angelique Martina-Spies, tel. 2863343 
e-mail: a.martina@xs4all.nl 
Contactpersoon vanuit de Catharina Parochie. 
Bep van Norden , tel.  
e-mail; bepvannorden@gmail.com 
Jaap de Ronde, tel. 06-33586071 
e-mail; ronde_jaap@hotmail.com 
Dick Steenks, tel. 2867473 
e-mail; steenks@pkndevoorhof.nl 
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 bijdrageEventuele 

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:a.martina@xs4all.nl
mailto:bepvannorden@gmail.com
mailto:ronde_jaap@hotmail.com
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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 “Geloof, Hoop en 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:  
14 oktober  ds. Pieter Koekkoek  
13 januari  Pastor Nelleke Spiljard 
10 maart  Muzikale dienst 
9 juni    ds. Dick Steenks 
 

Poëzie Forum 
Geloof, hoop en liefde in de poëzie van Remco Campert 
Geboren in 1929 is Remco Campert één van de weinige nog in leven zijnde 
dichters van zijn generatie. De generatie die in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw doorbrak met vernieuwende poëzie, in taal die niet mooi gevonden hoeft 
te worden, maar een daad wil stellen.  
De oogst van meer dan een halve eeuw poëzie is nu verzameld en gebundeld 
in: Dichter, De Bezige Bij, 2011. Te veel omvattend om op één avond bij 
benadering recht te kunnen doen. 
Maar de drieslag ´geloof, hoop en liefde´ biedt een aanknopingspunt. Want 
ook al zal Campert zich nooit een christelijke dichter laten noemen, de taal en 
ook thema´s uit het evangelie keren wel steeds in zijn werk terug. De 
verzamelde gedichten beginnen dan ook met het gedicht: Credo. Dat is dus: ik 
geloof. In zijn laatste bundel  ´Nieuwe herinneringen´ uit 2007, wordt het thema 
van de liefde een paar maal ontroerend verwoord. Ook is Campert altijd een 
bezielde vertolker van de hoop geweest. Hoop die kritisch is door in verzet te 
komen tegen het al te vanzelfsprekende. Wat is voor de gemeente van Jezus nu 
de waarde van dit verzet ? Door een aantal gedichten van Remco Campert uit 
verschillende perioden met elkaar te lezen, hoop ik de ervaring met u te delen, 
dat deze gedichten ook in de beleving van het geloof inspirerend en zuiverend 
kunnen werken. Graag ontmoet ik u voor deze poëzieavond  
Datum:   3 oktober 
Plaats:    De Voorhof te Woudenberg 
Aanvang:    20.00 uur                                                                                                      
Inleider   ds.  Leen de Ronde uit  Tiel  
    Tel: 0344-634090, email:  ronde@solcon.nl                                                                                                                                                                                     

mailto:ronde@solcon.nl
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Filosofisch café  

Thema:  “Het belang van Schoonheid” 
Door de taakgroep V&T wordt in dit nieuwe seizoen in de Soos van “De 
Voorhof” weer een filosofisch café gehouden. 
Op deze manier willen we proberen geluiden van buiten en van binnen de kerk 
te laten horen en zo willen we ook proberen mensen van binnen en van buiten 
de kerk te bereiken.   
Omdat het “café” de eerste keer volgens ons erg geslaagd was, willen we 
proberen dit seizoen twee keer een spreker te vinden die in ons filosofisch café 
wil spreken. Eén keer in oktober en één keer in april, de maand van de filosofie. 
Afgelopen seizoen hadden  we als spreker de  Amersfoortse Desirée Berendsen  
die met ons sprak over: “Overgave, in de liefde en in het geloof”. Dit keer 
hebben we voor 25 oktober Dr Rob van Gerwen, lector aan de Faculteit voor 
Wijsbegeerte van Utrecht, bereid gevonden met ons te praten over “het belang 
van schoonheid”. Ook nu zal na de lezing Edward Arnold met de spreker 
proberen de materie nog wat verder uit te diepen en na de pauze willen we 
dan weer proberen met elkaar (spreker en zaal) in gesprek te komen. 
Aan het eind hopen we dat we dan nog wat na kunnen/willen praten met, voor 
wie dat wil, een glaasje wijn of een biertje of een sapje (het is toch ook een 
café, of niet dan??)  
Datum:   Donderdag 25 oktober 
Plaats:    De Voorhof te Woudenberg 
Aanvang:    20.00 uur                                                                                                      
Inleider:   Dr. Rob van Gerwen, lector aan de Faculteit voor                 
          Wijsbegeerte te Utrecht  
Gespreksleider:  Edward Arnold 
 

St Maartenlunch 
Zondag 11 november nodigt de oecumenische werkgroep “Vorming en 
Toerusting” u uit voor een gezellig samenzijn met lunch, die in het teken staat 
van het feest van St.Maarten. Dit feest is het eerste lichtfeest (denk aan de 
lampionnen), maar ook: elkaar zien, elkaar ontmoeten en met elkaar delen. 
Naast een ongedwongen samenzijn, is er ruimte om elkaar beter te leren 
kennen, misschien om elkaar iets mee te geven voor de rest van de dag of de 
week? 
Plaats: St.Catharinakerk te Woudenberg 
Aanvang lunch: ongeveer 12.15 uur, na het koffiedrinken 
Datum:   zondag 11  november 
Plaats:    Catharinakerk, Woudenberg 
Aanvang lunch:   circa 12.00 uur (na de koffie) 
Organisatie:  Angelique Martina-Spies 033-2863343                         

Jaap de Ronde 06-33586071 
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Bibliodrama 

Onder verantwoordelijkheid van taakgroep Vorming & Toerusting zullen  
Corine de Kruijf  en Bep van Norden ook dit seizoen enkele bibliodrama 
avonden voorbereiden. Bibliodrama is een manier om verhalen, personen en 
thema’s uit de Bijbel uit te spelen. Het is niet zozeer toneelspelen, maar je 
spelenderwijs verplaatsen in de rol van de ander. Hoe moet het geweest zijn 
voor die persoon om dat mee te maken en dat te beleven? Hoe bewoog hij/zij 
zich, wat zei en dacht hij/zij? Op deze bijzondere en intense manier komen de 
verhalen echt tot leven! U kunt alvast 22 november en 23 januari in uw 
agenda reserveren. Meer informatie volgt tegen die tijd in beide kerkbladen en 
op de websites. 

Januari 2013  “Maand van de Spiritualiteit”   
Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er 
ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar 
een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk 
welzijn. Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in 
een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, 
onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe 
doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we 
balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’. De taakgroep 
V&T wil in deze maand een aantal avonden organiseren met o.a. christelijke 
meditatie, een film “les Hommes et les Dieux”, bibliodrama en een bezoek aan 
een klooster. Meer info hierover krijgt U wanneer we exact de data weten en 
wie de avonden zullen leiden. 
  
 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   20 maart 
Plaats:   De Voorhof 
Aanvang:   17.30 uur 
Organisatie:   Gerry Thiescheffer en Angelique Martina-Spies 
 
 Werkgroep Duurzaamheid 
In het najaar van 2009 is de werkgroep  Duurzaam Woudenberg opgericht.  En 
het belangrijkste doel van de werkgroep is om u, en met u alle andere 
Woudenbergers, bewust te maken dat wij samen in het klein kunnen 
meewerken aan een schoner milieu en aan het verkleinen van de afvalberg. Het 
is misschien niet iedereen bekend, maar Nederland behoort bij de top tien van 
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natuur verslindende landen. En vanuit goed rentmeesterschap zouden wij dat 
toch niet moeten willen. De werkgroep heeft inmiddels een mooie website 
www.duurzaamwoudenberg.nl en is bezig om een stichting te worden. 
Allemaal stapjes op weg naar een sterkere organisatie die steeds meer wil 
proberen te bereiken op het gebied van Duurzaamheid. 
In het vervolg hierop wil de werkgroep Duurzaamheid het thema duurzaam 
leven, behoud van de aarde en goed rentmeesterschap dit jaar weer onder de 
aandacht brengen van de parochianen en gemeenteleden. 
Naast een leerdienst zijn er plannen om in het najaar een grote actie met 
informatieavond over de aankoop van zonnepanelen op te zetten. De daken 
van onze beide kerken zouden natuurlijk heel geschikt zijn om daar 
zonnepanelen op te plaatsen. De gedachte is om te bezien of we met een groep 
gezamenlijk de zonnepanelen kunnen inkopen om zo maximaal te profiteren 
van een lage aanschafprijs. Via de kerkbladen en de zondagsbrief wordt u ook 
op de hoogte gehouden. 
 
 Lectuurcommissie 
Wij verzorgen de inrichting van de lectuurhoek in de hal van de Voorhof en ook 
de standaard bij de hoofdingang. 
In de lectuurhoek liggen boeken ter inzage en kunnen door u gekocht worden. 
Informatie over de wijze van betalen vindt u ook in deze hoek. 
Wij werken themagericht, vaak aangedragen door diverse commissies en/of  
taakgroepen in de kerk. 
In het seizoen 2012/2013 zal het jaarthema zijn: “Geloof, hoop en liefde”. 
Eens per 2 maanden ruilen wij de boeken bij boekhandel Groenveld in Zeist. 
We hebben ook een abonnement bij de bibliotheek, zodat we boeken kunnen 
lenen om bijvoorbeeld een boekentafel in te richten. 
Kijk alstublieft zo nu en dan eens in de lectuurhoek. 
Tiny van Dijk.    tel. 2863704. 
Stef Loosman   tel. 86 6581 
 
 GVO 
GVO staat voor Godsdienst Vormend 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.  

http://www.duurzaamwoudenberg.nl/
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Het boek Judith 

Dit najaar staat op het bijbelleesrooster voor de zondagse kerkdiensten ook het 
boek Judith. Een boek dat wij  tot de apocriefen of deuterocanonieken 
rekenen. Apocriefen zijn die boeken die uiteindelijk niet in de bijbel zijn terecht 
gekomen maar in de loop van de eeuwen wel een grote zeggingskracht bleken 
te hebben.  In sommige Bijbeluitgaven zijn ze dan ook nog wel opgenomen in 
een apart gedeelte. Het boek Judith beschrijft de strijd van Judith (die eigenlijk 
staat voor “de Joden”) met de macht van de buitenlandse vorsten. In dit geval 
Nebukadnessar. De vraag die steeds speelt is: Wie is de ware God? Het verhaal 
is enigszins verwant met het verhaal van Esther en biedt heel veel 
aanknopingspunten om ook in de kerkdiensten ter sprake te brengen. 
Voorafgaande aan de diensten waarin Judith wordt gelezen is er de 
gelegenheid om meer over dit boek te weten te komen. Dick Steenks en Pieter 
Koekkoek zullen het inleiden op 2 avonden. 
Plaats: De Voorhof 
Data: 19 en 26 september 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Rouwverwerking 
Voor hen die een geliefde, vriend of familielid missen. Hij of zij is overleden. Je 
weet dat je verder moet. Maar hoe moet dat? De leegte, de vragen, het  leven 
na de dood van de ander.  Samen willen we er over praten en ervaringen delen 
en elkaar steunen met geloof, hoop en liefde. Een gespreksgroep voor mensen 
die geconfronteerd zijn met het verlies van een naaste. 5? avonden. De 
avonden worden geleid door ds Dick Steenks en ds Pieter Koekkoek 
Plaats: De Voorhof 
Data: maandag 22 oktober (Pieter Koekkoek en Dick Steenks),  

     26 november (Pieter Koekkoek),  
     21 januari (Dick Steenks),  
     11 februari (Dick Steenks en Pieter Koekkoek) 

Aanvang: Steeds om 20.00 uur 
 

Archeologie en de bijbel. (Onder voorbehoud) 
Israel is het land van de bijbel. Daar worden dan ook steeds onderzoeken 
gedaan. Archeologen graven in de bodem en vinden soms verrassende zaken. 
In de kranten lezen we daar eigenlijk alleen over  als de resultaten sensationeel 
lijken te zijn. Maar meestal gaat het om minder opzienbarende zaken. Maar de 
archeologie  kan ons helpen een beter beeld te krijgen hoe de mensen in het 
land van de bijbel in Bijbelse tijd leefden. Een verrassend beeld vaak. Vragen 
als: Hoe zag Kapernaum eruit in de tijd van Jezus en hoe leefden de mensen 
daar?  maar ook van eerdere tijden: Hoe leefden de mensen in de tijd van de  
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profeten van Israel? kunnen, deels, door archeologische ontdekkingen 
beantwoord worden. Pieter Koekkoek wil graag verslag doen van een reis langs 
archeologische opgravingen in de zomer van 2012. 
 
 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 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. 
1e bijeenkomst 25 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 een besluit 
hierover toegroeien. Op de eerste avond spreken we af op welke avond voor 
iedereen het beste uitkomt. We zullen ongeveer eens in de twee/drie weken 
bij elkaar komen tot Pinksteren. Op zondag 19 mei 2013 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.  
Voor wie:  Alle gemeenteleden die nog geen belijdenis hebben gedaan. 
Wat:  hoofdzaken van het christelijk geloof 
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Wanneer:  De eerste avond is op dinsdag 9 oktober 2012 om 20.00 uur (we 

spreken dan onderling af wat de beste avond in de week is om 
vervolgens samen te komen) 

Waar: De Voorhof 
Leiding: Ds. Dick Steenks 
Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 
74 73) Opgave voor 1 oktober 2012. 
Meer informatie? Vraag de folder op bij ds. Steenks of  zie 
www.rondomdevoorhof.nl. 

 
         Gespreks- en studiegroep Doornse Catechismus 
Sommigen kennen hem nog wel, de Heidelbergse Catechismus. Anderen 
kunnen er zelfs nog uit citeren, omdat dat in vroeger tijden in bepaalde 
tradities verplichte kost was bij de catechese. De Heidelbergse Catechismus 
(1563) is oorspronkelijk bedoeld als leerboek, de opbouw kent een 
vraag/antwoord structuur. Inmiddels leven we in andere tijden met aloude 
maar ook hele nieuwe (levens)vragen over God, leven en dood, geloof en 
humor, engelen en wonderen etcetera . En we leven met andere (of soms 
helemaal geen) antwoorden. Daarom beantwoorden dertien dominees van 
Op Goed Gerucht, een platform voor moderne theologie binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland, in totaal 52 vragen bij de apostolische 
geloofsbelijdenis…. Bestaat God? Komt ook het lijden van God? Heeft God 
plezier in andere religies dan het christendom? Waarom wordt Jezus de 
'Christus' genoemd? Waarvoor dient de kerk? Wat zijn engelen? Is de mens 
goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood? Etcetera.  
Op elke vraag wordt een theologisch en een spiritueel antwoord gegeven. In 
deze gespreksgroep lezen we stukjes uit dit boekje, en praten we erover door. 
Wat hebben we zelf ooit geleerd? Wat is er nieuw aan deze vragen? Hoe 
zouden we zelf antwoord geven? Waar ben je het wel, en waar ben je het niet 
mee eens? Over deze 'Doornse Cathechismus' wil ik graag met een groep 
gemeenteleden van alle leeftijden in gesprek. Geef je gauw op, want 15 
deelnemers is de max. 
Voor wie: voor alle gemeenteleden (max. 15 deelnemers). 
Wat: We lezen korte stukjes tekst uit het boekje. Daarna praten we er met 
elkaar over door. 
Wanneer: Op 4 donderdagen  om 20.00 uur.  
Data: 15 november, 29 november, 13 december en 17 januari 
Waar: in de Voorhof 
Leiding: ds. Dick Steenks 
Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 
74 73). Opgave voor 30 oktober. 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
http://www.rondomdevoorhof.nl/
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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Het boek 'Doornse Catechismus, oude vragen, nieuwe antwoorden' ( ISBN: 978 
90 435 1746 1) dient u zelf aan te schaffen bij de boekwinkel of via internet.  
 
        Lees- en gespreksgroep 'Je leven en je werk' 
Ons leven en ons werk vormen vandaag de dag steeds meer een tegenstelling. 
Vaak neemt het werk al onze tijd in beslag. En ook de tijd die we voor ons 
privéleven overhouden, wordt steeds meer bepaald door zorgen om ons werk. 
Het werk vreet aan onze gezondheid en schaadt de kwaliteit van ons leven. De 
relaties met onze echtgenoot of levenspartner, met onze kinderen en onze 
vrienden lijden eronder. 
Vooral mensen in verantwoordelijke en leidinggevende posities hebben het 
gevoel dat ze steeds meer worden geleefd in hun agenda, maar beseffen 
tezelfdertijd dat ze er niet in slagen om de vicieuze cirkel van overbelasting te 
doorbreken. Feit is: naast ons werk hebben wij een domein nodig waar we 
alleen maar leven en ons vitaal voelen. Dit moet vervolgens ook een positieve 
uitwerking hebben op ons werk. 
De monnik Anselm Grün probeert de spanningen bespreekbaar te maken en te 
zoeken naar oplossingen op spiritueel niveau. Hij schreef er een boek over dat 
ik samen met een groep mensen wil gaan lezen. Het boek heet 'Je leven en je 
werk. Een spirituele uitdaging.' 
In het eerste deel van zijn boek bespreekt hij de typisch menselijke ervaringen 
die je op de werkvloer kunt opdoen, zoals druk, angst, frustraties en tijdnood. 
In het tweede deel worden thema's besproken zoals beslissingen nemen, 
samenwerking en conflicten. In het derde deel formuleert hij een christelijke 
spiritualiteit voor de werkvloer rondom de woorden vertrouwen, aandacht, 
evenwicht, taal en waarden. In een epiloog karakteriseert hij leiding geven als 
spirituele opdracht en uitdaging. Door de eenvoudige taal, de illustraties uit de 
dagelijkse praktijk en de pakkende vergelijkingen uit Schrift en Traditie een 
bemoedigend boek bij een actuele problematiek!  
Voor wie: voor werkende mensen (maximaal 15 deelnemers). 
Wat: We lezen het boek van Anselm Grün 'Je leven en je werk. Een spirituele 
uitdaging.' 
Wanneer: De vierde maandag van de maand vanaf januari 2013 om 20.00 uur. 
Data: maandag 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april. Op elke avond staat 
één van de vier delen centraal. 
Waar: in de Voorhof 
Leiding: ds. Dick Steenks 
Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 
74 73) Opgave voor 20 januari 2013. 
Het boek van Anselm Grün, 'Je leven en je werk. Een spirituele uitdaging.' ( 
ISBN: 978 905 995 0412) dient u zelf aan te schaffen bij de boekwinkel of via 
internet.  

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl


10 

 

 
 
 
      Bekend gezicht…, maar verder? 
In de buurt en in onze kerk kom je iedere zondag mensen tegen. Van sommigen 
ken je de naam, van anderen niet. Weer anderen hebben zich ooit eens 
voorgesteld, maar wie het was ben je vergeten, en het is vervelend om het 
opnieuw te vragen. Altijd al eens met die leuke mensen willen praten, maar 
deed de gelegenheid zich maar niet voor? We gaan er wat aan doen. Allereerst 
voor de mensen in wijk 6 (Zeeland en Het Groene Woud). In het voorjaar zijn er 
een aantal avonden waarin de schilder Chagall de beelden aanreikt, wijzelf de 
woorden en het gesprek en het belangrijkste doel is ontmoeting. Het wordt 
kleinschalig van opzet en bij voorkeur bij mensen thuis. Of je nu al sinds jaar en 
dag in de Voorhof komt, nog maar net of eigenlijk helemaal nooit, of je van 
alles doet of bewust helemaal niets, maakt niet uit. Je bent van harte welkom. 
Er volgt een persoonlijke uitnodiging.  
Voor wie: voor alle gemeenteleden van wijk 6. 
Wat: De schilder Marc Chagall reikt de beelden aan, wijzelf de woorden en het 
gesprek. 
Wanneer: wordt nog bekend gemaakt via persoonlijke uitnodiging. 
Waar: bij voorkeur bij iemand thuis 
Leiding: ds. Dick Steenks 
Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 
74 73) 
 
 
 Slotavond Vorming en Toerusting 
 

Noteer alvast in uw agenda! 
Over het programma kunnen we nog niets loslaten. Wel kunnen we verklappen 
dat we ons ervoor inzetten dat we net zo’n bijzondere avond willen 
organiseren. als de slotavond  van 2012 waarin het koor Chorall het 
liefdesleven van Chagall heeft uitgebeeld en bezongen.  
U ben van harte welkom in de Voorhof  Zaterdag 25 mei  
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Overige activiteiten  

 
 Dauwtrappen – 9 mei  2013 
Onze plannen voor het dauwtrappen voor Hemelvaart  2013 (donderdag  17 
mei) zijn nog niet doorgesproken, Hemelvaart 2012  ligt immers bij het 
schrijven van deze tekst nog maar net achter ons. Wat we wel weten, is dat het 
aantal deelnemers bij onze 10e 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 11e 
maal) met een wandeling of fietstocht naar een nog nader vast te stellen 
bestemming. Dat u begin 2013 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) 
  

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. Dit jaar  is  dat  weer  
onder leiding van  pastoraal werker  Nelleke Spiljard. 
Dit seizoen gaan we dat doen aan de hand van het tijdschrift  Geloven nu.   
De bijeenkomsten zijn   op vrijdag ochtend. 
Eerste bijeenkomst:   28 september  2012  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 Leur, tel. 286 3270, e-mail 
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 
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 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 
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 
 
 Cursusaanbod PKN 
Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie is het professionele 
instituut voor scholing en ontmoeting van de vrijwilligers en betaalde krachten 
van de Protestantse Kerk in Nederland.  Het Toerustingcentrum organiseert, 
ontwikkelt en coördineert een scala aan cursussen met het oog op 
deskundigheidsbevordering. Ook toerusting van gemeenteleden wordt waar 
mogelijk ondersteund.  Op de website  www.toerustingeneducatie.pkn.nl   
vindt u het complete aanbod aan cursussen, trainingen en landelijke 
toerustingdagen. 
 
Een aanrader! 
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