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Woord vooraf 

 

Voor u ligt het programma boekje van de taakgroep Verdieping en Ontmoeting (V&O) 

waarin u de activiteiten vindt voor het kerkelijk seizoen 2018-2019. 

 

Binnen de taakgroep V&O hebben we gezocht naar een Jaarthema. Met dit jaarthema willen 

we de rode draad aangeven van de activiteiten die het komende seizoen worden 

georganiseerd. Daarnaast proberen we hiermee kort en krachtig  te zeggen wie we zijn en 

waar we voor staan. 

Er gebeurt zoveel in De Voorhof, met het jaarthema proberen we een verbinding te leggen 

tussen alle thema’s en activiteiten. Ook geven we hiermee kort en krachtig aan, waar we het 

voor doen. 

 

Dit jaar is er weer het grote project dat Musical heet. Wat is het toch mooi om als gemeente 

samen een heel seizoen te oefenen, merken dat het steeds beter gaat om tenslotte in het laatste 

weekeinde van maart 2019 in 4 voorstellingen iedereen te laten meegenieten van dit mooie 

verhaal. De stuurgroep heeft gekozen voor de musical Jakob, een prachtig verhaal waar 

iedereen wel iets in herkent: er zijn momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en 

verdriet. Jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar uiteindelijk overwint Geloof, Hoop en 

Liefde.  De vraag die centraal staat in deze musical is  ‘Wie is Jakob’; het gaat een mooie 

zoektocht worden.  

 

Een ander thema dit jaar is ‘Kerkproeverij’. Dit thema sluit aan bij het landelijk thema. De 

kern is:  kunnen we met elkaar iets in beweging zetten? Kunnen we aan anderen laten zien 

wat ons beweegt en laten we wie maar wil daarvan deel uitmaken? 

 

Meer en meer zoeken we ook verbinding met de kerken in de regio. Op de website van De 

Voorhof vindt u de agenda een interessante selectie aan activiteiten die worden georganiseerd. 

Wij nodigen u van harte uit om een avond mee te gaan doen.  

 

In het boekje vindt u natuurlijk het programma met de vertrouwde activiteiten: voor de jeugd: 

basiscathechese, activiteiten van de taakgroep JOP, Meet & Eat,  Tienerdiensten, 4G; haast 

teveel om op te noemen. 

 

Verder lezen vanuit de grondtekst, samen nadenken over moeilijke bijbelteksten, bibliodrama, 

geloofsopvoeding en Kerk-zijn in deze tijd. 

 

Als we zo naar alle activiteiten kijken moeten we tot de conclusie komen dat ‘ontmoeting’ 

centraal staat, we willen elkaar graag leren kennen en gaan dit jaar ook op zoek naar manieren 

om dat met zoveel mogelijk mensen te delen.  We hebben dan ook gekozen als jaarthema: 

 

“Nodig uit en wees Welkom”.  
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Belangrijke gegevens  

Bij sommige activiteiten vragen wij om u van te voren aan te melden. Aanmelding kan 

telefonisch of via het e-mailadres dat bij het programma onderdeel staat vermeld.  

We zijn blij dat we de meeste activiteiten gratis kunnen aanbieden, al worden er wel kosten 

gemaakt, zoals vergoedingen voor de  sprekers, koffie, zaalhuur, e.d. Daarom is er aan het 

eind van een aantal bijeenkomsten een collecte voor de onkosten. Wij hopen dat u naar 

draagkracht zult geven.   

U kunt het overzicht van het programma en eventuele laatste wijzigingen ook op de websites 

van www.pkndevoorhof.nl en www.parochie-sintmaarten.nl vinden waar u bovendien 

verwijzingen vindt naar de websites van omringende gemeenten.  

Eventuele aanvullende activiteiten op het gebied van V & O zullen in de zondagsbrief en in 

de kerkbladen worden vermeld. Hebt u, naar aanleiding van de avonden of in het algemeen  

opmerkingen of suggesties, schroom dan niet de taakgroepleden te benaderen en/of te 

informeren.   

Hieronder leest u de samenstelling van de taakgroep. Heeft u belangstelling om mee te 

denken met onze taakgroep, kom dan gerust een keer, vrijblijvend, bij onze 

vergaderingen en proef de sfeer!   

 

Leden van de taakgroep Verdieping en Ontmoeting  

  

Rob Koelewijn     e-mail: rjkoelewijn@zonnet.nl 

Alette van de Lagemaat    e-mail: avdlagem@kpnmail.nl  

Diane Kegler    e-mail: dianekegler@gmail.com 

Anneke Methorst   e-mail: anneke.methorst@gmail.com 

Jannette Maijen   e-mail: jannettemvdl@gmail.com 

Ds. Marten Jan Kooistra  e-mail: martenjan@mjkooistra.nl    

Parochie St. Maarten 

 

De H. Catharinakerk in Woudenberg maakt deel uit van de R.K. Parochie Sint Maarten. Naast 

de Catharinakerk maken hier vijf kerken deel van uit: de Sint Martinuskerk in Doorn, de Sint 

Theresiakerk in Maarn, Sint Petrus’ banden in Driebergen, de Sint Andrieskerk in Leersum en 

de Sint Josephkerk in Zeist. Er is een gezamenlijk pastoraal team. Daarnaast heeft iedere kerk 

een plaatselijk aanspreekpunt, bestaande uit vrijwilligers. 

 

Contactpersoon pastoraal team: pastor Nelleke Spiljard: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl 

Contactpersoon Woudenberg: Erwin Spies: catharinaparochie@gmail.com 

Website: www.parochie-sintmaarten.nl 

 

Zij gaan dit jaar werken met een jaarthema rond ‘het heilige in het alledaagse’ n.a.v. de 

laatste brief van paus Franciscus, “Gaudete et exsultate”. 
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Oecumenische leerdiensten 

 

Tijdens een oecumenische leerdienst staan we uitgebreid stil bij een gedeelte uit de Bijbel dat 

aansluit bij een gekozen (variërend) thema.  

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar verder te praten over wat er in de 

dienst naar voren is gekomen en hoe ons dat heeft geraakt. Via de Schakel, de Zondagsbrief 

en Samenspraak zal nadere informatie volgen.  

Alle oecumenische leerdiensten beginnen om 18:30 uur in de Catharinakerk. 

Wanneer:  14 oktober, 2 december (adventszangdienst), 13 januari en 10 maart  

Waar:   St. Catharinakerk 

Wie:   Rob Koelewijn   

Krabbeldienst 

 

Krabbeldiensten zijn korte vieringen (30 tot maximaal 45 minuten) speciaal gericht op 

kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar. Rondom een thema wordt op hun niveau een 

dienst uitgewerkt. Deze dienst/viering wordt in de kerk gehouden en bevat, op eenvoudige 

wijze vormgegeven, de gebruikelijke elementen van de eredienst (intrede, zang, gebed, 

bijbellezing, uitleg/verdieping, gave en zegen). De gedachte achter deze vieringen is om 

kinderen op hun niveau vertrouwd tze maken met kerkdiensten en hen een goede ervaring 

mee te geven. Natuurlijk zijn bij de Krabbeldiensten papa’s, mama’s, broertjes en zusjes en 

opa´s en oma´s ook van harte welkom. 

Wanneer: 18 november, 27 januari, 24 maart en 19 mei. (16:00 uur)  

Waar:  De Voorhof  

Wie:  Ds. Marten Jan Kooistra 

Voorhof activiteiten app-groep 

 

Laagdrempelig contact. Ontmoeten. Speciaal voor de ‘jeugdige’ leden van de Voorhof. Via de 

app met elkaar afspreken. We plannen af en toe een activiteit. Op deze manier kunnen we 

makkelijk en snel een hele groep uitnodigen.  

Wat voor activiteiten? Op Hemelvaartsdag met elkaar een kunstroute fietsen. Samen over 

Haantjesdag struinen, of naar het Hens. Een film van Zin in film (zie pag. 13) bezoeken. Dit 

seizoen natuurlijk naar de musical Jakob. Vul verder maar in… Spontane ideeën zonder 

verplichtingen, zonder al te veel organisatie. Last minute acties zijn niet uitgesloten. Op die 

manier hopen we elkaar wat meer te ontmoeten. Hoe kun je meedoen?  Geef je naam en 06-

nummer door, dan word je opgenomen in de app-groep.   

Voor wie: Iedereen   

Wanneer: variabel 

Wie:  Rob Koelewijn / 0651483668  
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Taakgroep JOP 

Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijke schakel in onze gemeente. Het is de basis en 

opstap naar een verder geloofsleven. Wij willen deze basis vormen en proberen dan ook een 

zo breed mogelijk pallet aan jongerenwerk te bieden, wat de jongeren zal aanspreken. 

Hieronder is te lezen wat er georganiseerd wordt en hoe de zaken worden aangepakt. Zijn er 

vragen over de inhoud of de organisatie neem dan gerust contact op met Jaap de Ronde 

(jeugdouderling), ronde_jaap@hotmail.com  

Gedurende het seizoen zullen sommige activiteiten ook via De Schakel en zondagsbrief 

gecommuniceerd worden. Het is nog niet voor alle onderdelen duidelijk wanneer deze zullen 

plaatsvinden en wie de contactpersonen zijn in het nieuwe seizoen. 

• JOP kids: Club voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. Op een avond 

doordeweeks wordt er aan een thema gewerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren: 

spel, praten en knutselen. Contactpersoon: Arieene Koelewijn, aartjekoel@gmail.com  

• JOP Basics: De eerste uitleg over wat er in de kerk gebeurt en waarom. Voor 

kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. 

Contactpersoon: Marten Jan Kooistra, martenjan@mjkooistra.nl 

• Tienerdienst: Maandelijks is er tijdens de reguliere ochtenddienst een tienerdienst. 

Deze is voor jongeren vanaf de brugklas. We gaan met elkaar naar de soos en volgen 

ons eigen programma vanuit een bijbeltekst. We houden zoveel mogelijk hetzelfde 

thema als in de kerkdienst aan. Contactpersoon: Jaap de Ronde, 

ronde_jaap@hotmail.com  

• 4G: Een club waarin diverse activiteiten worden aangeboden voor jongeren van 12 tot 

ongeveer 16. Aan de hand van een menukaart worden er aan de jongeren diverse 

activiteiten aangeboden. De avonden worden gevuld met diverse actuele thema's door 

middel van praten, doen, luisteren, excursies en diaconale activiteiten. 

Contactpersoon: Hilde de Ronde-Van de Berk, hberk2000@hotmail.com 

• 15+ Meet and eat; In het nieuwe seizoen streven wij ernaar om een leuke groep 15+ 

jongeren bij elkaar te brengen, om met elkaar een uitdagende (diaconale) activiteit te 

doen of samen een goed gesprek te hebben tijdens een maaltijd. Contactpersoon: Elly 

Kramer, elly.kramer68@gmail.com 

• 18+ Meet and eat; Op maandelijkse basis (meestal de vrijdagavond) in De voorhof 

voor lekker eten en een goed gesprek. Contactpersoon: Elly Kramer, 

elly.kramer68@gmail.com 

• Hof van Heden diensten: Diverse zondagen per jaar is er 's avonds om 18.30 uur een 

bijzondere dienst in de Voorhof. Elke keer is er een ander thema aan de orde en een 

andere uitwerking. Contactpersoon: Geliene Boshuizen, gelieneb@gmail.com 
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Bijbelkring Groenewoude 

 

Iedere laatste dinsdag van de maand komt een groep ouderen bijeen in een van de zalen van 

verzorgingshuis Groenewoude. Samen bespreken we een gedeelte uit de bijbel, een lied of 

een onderwerp dat ons raakt. We hebben hele mooie gesprekken samen. 

Ook ouderen die niet in Groenewoude of in de omgeving wonen zijn van harte welkom. 

 

Wanneer:  Laatste dinsdag van de maand 15:30-16:30 uur 

Waar:   Verzorgingshuis Groenewoude 

Wie:   Ds. Pieter Koekkoek en Alice Bossema 

 

Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst 

 

We lezen de teksten waarover later in de maand wordt gepreekt. We beginnen met een 

letterlijke vertaling van de grondtekst en kijken samen naar de achtergrond, de betekenis van 

de tekst en de bedoeling hiervan. Op de voorafgaande zondag ligt steeds een letterlijke 

vertaling op papier klaar in de Voorhof, zodat zij die dit willen zich kunnen voorbereiden. 

 

Iedereen die belangstelling heeft voor de achtergrond van de Bijbeltekst en mee wil denken 

over de vraag wat die teksten ons vandaag te vertellen hebben is welkom. 

 

Wanneer:  3e dinsdag van de maand, aanvang 20:00 uur  

Waar:   De Voorhof  

Wie:   Ds. Pieter Koekkoek 

 

 

Moeilijke Bijbelteksten 

 

Soms staan er dingen in de Bijbel waarvan je je afvraagt: Wat staat hier nu, en waarom staat 

dat in de Bijbel? Tekstgedeelten waar zelden of nooit over gepreekt wordt en waarvan de 

betekenis duister blijft. Een aantal van deze teksten willen we eens nader bekijken. We kijken 

wat er nu precies staat, in welk verband we het kunnen lezen en proberen te ontdekken waar 

ze vandaan komen. Als er gemeenteleden zijn die zelf een dergelijke tekst zijn tegen gekomen 

en daar vragen over hebben kunnen zij dit aangeven. We gaan er dan samen naar kijken. 

 

Wanneer:  Op de 1e dinsdag van de maand, 20:00 uur  

Waar:   De Voorhof  

Wie:  Ds. Pieter Koekkoek 
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Bibliodrama 

 

Zitten op een heuvel, te midden van een grote groep mensen. Brood en vis delend. Luisteren 

naar een brandende braamstruik, waar Gods stem uit klinkt.  Stilstaan bij begrippen als 

vrijheid en verbondenheid. Wat raakt jou daarin? 

Zomaar enkele voorbeelden van bibliodrama. Een manier om met Bijbelse verhalen, personen 

en teksten om te gaan. Bij bibliodrama gaan we vanuit de tekst naar de beleving. De verhalen 

worden niet alleen gelezen en besproken, maar we gaan ze ook uitspelen. Ons inleven in de 

personen en hun verhaal. Ervaren wat woorden en beelden met ons doen. Bibliodrama is niet 

zozeer toneelspelen met een script. Je leeft je op dat moment in en gaat na hoe het is om die 

persoon te zijn, om dat te beleven. Je proeft de woorden en legt verbanden met je eigen 

levensverhaal.  

 

Voor wie:  Iedereen vanaf ± 12 jaar 

Wanneer:  Wordt via Datumprikker vastgesteld 

Waar:   De Voorhof 

Aanmelden:  Via de mail, zodat je uitgenodigd kan worden  

Wie:   Corine de Kruijf, e-mail: corinedk@gmail.com / 0618340158 

 

Met Elkaar Bidden. 

Waar we geloven dat de gemeente allereerst in het hart van God is geboren, is dat anderzijds 

gebeurd door het gebed van mensen. Gebed neemt een belangrijke plaats in. Onze kring komt 

wekelijks bijeen om met elkaar en voor elkaar te bidden. We bidden ook voor de kerken in 

Woudenberg en voor de samenleving.  

Bidden houdt ons dicht bij God, doet ons steeds beseffen dat we het van Hem moeten 

verwachten en niet van onze eigen inspanningen. Gebed zet ons in een positie waarin God ons 

leiden kan en door ons heen kan werken.  

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden of om gebedspunten te mailen. Wees vrij om 

het een keer te proberen.  

Wanneer:  Elke woensdagochtend v.a. 9:30 tot 10:30 (v.a. september) 

Waar:   de consistorie van de Voorhof 

Wie:   Werner van der Burgh tel: 0620778929 / e-mail: werner@wvanderburgh.nl  

 

Bijbelgespreksgroep 

 

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

vergeten en evenmin de gezelligheid. Centraal staat een gesprek dat door één van de leden 

van de groep is voorbereid. 

 

Wanneer:  Eerste zondag van de maand 

Waar:   Bij de deelnemers thuis, in onderlinge afspraak 

Wie:   Kees Brandenburg, tel: 0332861304 
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Alleenstaanden/-gaanden 

Omdat alleenstaanden/-gaanden in onze gemeente nog wel eens een gedeelte van de zondag 

over hebben, wordt daar sinds enkele jaren op ingespeeld. Enkele mensen zijn gestart met het 

organiseren van een gezamenlijk koffie drinken na de ochtenddienst in de soos. 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 deel te nemen. Tijdens de aanwezigheid 

kunnen ook afspraken gemaakt worden om eventueel samen te wandelen, te fietsen, naar een 

film te 

gaan of iets anders te doen. Samen is niet alleen, maak gebruik van deze gelegenheid.  

Tot ziens! 

 

Wanneer:  Laatste zondag van de maand na de ochtenddienst 

Waar:   In de soos van de Voorhof 

Wie:  Geen vaste contactpersoon  

 

Creatieve ochtenden 

Elke eerste woensdag van de maand wordt er vanaf 10.00 uur een creatieve ochtend 

georganiseerd. U kunt er handwerken, sjoelen, een kruiswoordpuzzel maken en een krant of 

een tijdschrift lezen. Onder het genot van een kopje koffie of thee, maken we er met elkaar 

een gezellige ochtend van. Iedereen is van harte welkom. 

Wanneer: Elke eerste woensdagochtend van de maand (10:00 uur) 

Waar:  de Voorhof  

Wie:   Sarianne van Oosterum. Tel: 0630670363 / E-mail: sarianne@kpnplanet.nl  

 

Duurzaamheid 

 

Het woord duurzaamheid staat tegenwoordig bijna elke dag in de krant en het komt 

regelmatig op de TV. Iedereen is zich inmiddels wel bewust dat we met onze huidige manier 

van leven niet zo door kunnen gaan. 

Als we de aarde leefbaar willen houden, dan zullen we moeten veranderen. 

Maar dat veranderen is ingewikkeld. Minder vliegreizen?? Minder vlees eten?? Beter isoleren 

van ons huis?? Auto wegdoen?? Waar moet je beginnen en waar eindigt het? 

Of is het allemaal “nepnieuws” en valt het wel mee? 

 

Deze avond is bedoeld om daar met elkaar over te praten en van gedachten te wisselen. Eén 

van onze opdrachten is om de aarde goed te beheren; rentmeesterschap met een mooi woord. 

U bent van harte uitgenodigd om op deze avond een discussie aan te gaan en om onze mening 

misschien bij te stellen. 

 

Wanneer: nog onbekend (houd de Schakel en Zondagsbrief in de gaten) 

Waar:  De Voorhof 

Wie:  Gerald ter Wolde, E-mail: gahtenwolde@hetnet.nl  
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Filosofisch Café 

Is Religie de Moeder van alle Oorlogen?... 

Als we kijken naar het verleden, zijn we geneigd bovenstaande vraag met ja te beantwoorden. 

Iedereen kent de verhalen van de kruistochten en de 80-jarige oorlog. Wie de krant nu 

openslaat kan de ellende zien van vluchtelingen die door fundamentalistische fanaten worden 

opgejaagd. Hoe staan wij tegenover geweldadig ingrijpen? Hoe zit het met de bijbelse linker- 

en rechterwang, en het zwaard van de overheid…?  

‘Het met geweld beëindigen van menselijk leven blijft iets kwalijks’. Daar was de jonge 

Duitse dominee Dietriech Bonhoeffer diep van doordrongen, toen hij zich ten tijde van de 2e 

WO inliet met een samenzwering om Adolf Hitler te doden. Zijn redenering was dat niets 

doen - met als gevolg de dood van talloze onschuldigen - een grotere zonde tegen God en de 

humaniteit zou zijn. Het was onder meer bovenstaande overweging van Bonhoeffer die Henk 

Fonteyn er begin 2000 toe bracht het vreedzame beroep van predikant te verwisselen voor een 

loopbaan als geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht.  

Aan het woord is hier Henk Fonteyn; hij was een tijdlang gemeentepredikant, daarna 

geestelijk verzorger in het leger en kent de problematiek dus van binnen uit. Zijn antwoord op 

bovenstaande vraag kunt u horen op donderdag 18 oktober a.s. Als u van mening met hem 

verschilt, dan is er alle tijd voor discussie. 

 

Op 6 maart 2019 is het volgende Filosofisch Café in de Soos van De Voorhof. Het is een 

lezing van Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar ethiek. Hij wil met ons nadenken over 

dankbaarheid. Zijn we nog dankbaar of aanvaarden we alles met de gedachte dat we er recht 

op hebben? En wie zijn we eigenlijk nog dankbaar? Moeten we niet beginnen ons af te vragen 

wat dankbaarheid eigenlijk is? Er zijn genoeg vragen; het zou mooi zijn als dhr Van Tongeren 

de antwoorden heeft…  U bent van harte welkom!  

 

De aanvang van beide avonden is 20.00 uur en de entree 5 euro voor de onkosten. Na afloop 

is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat na te praten. 

 

Wanneer: 18 oktober en 6 maart. 20:00 uur 

Waar:  De Voorhof, in de Soos 

Wie:  Gerald ter Wolde, E-mail: gahterwolde@hetnet.nl  
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   Het heeft een paar keer in de kerkbrief en in de Schakel gestaan: 

Kerkproeverij. Wat is dat, denkt u misschien? Vast weer een of andere werkgroep of 

subcommissietje… Maar wat doen ze dan? En wat voor activiteiten organiseren ze?  

De kerkproeverij is geen werkgroep of commissie. Het is eerder een beweging, een inspiratie. 

We willen mensen in beweging zetten en inspireren. We willen mensen raken en betrekken bij 

ons geloof en onze kerk. Kerkproeverij staat voor uitnodigend kerk zijn. De naam sluit aan bij 

de landelijke beweging kerkproeverij. Het is namelijk een landelijk initiatief. De PKN wil 

graag plaatselijke gemeenten stimuleren om uitnodigend te zijn. We hebben iets te bieden! 

De kerkproeverij is bij ons plaatselijk een opstap geweest naar het thema van dit seizoen: 

“Nodig uit en wees welkom”. Dat is hoe we met elkaar kerk willen zijn. Niet vanzelfsprekend 

‘je komt maar, de deur staat open’, maar een open en uitnodigende houding. Hartelijk zijn en 

gastvrij. De kerk is er ook voor jou/ u. We hebben iets te bieden; een mooie en inspirerende 

kerkdienst, leuke thema-avonden of bijvoorbeeld het filosofisch café. Ook creatieve 

ochtenden en kinderprogramma’s. Er is voor elk wat wils. 

De uitdaging is om ons weer meer naar buiten te richten. Om oog en oor te hebben voor onze 

naaste en ze erbij te betrekken. Kom je mee? Vraag eens aan mensen of ze mee gaan naar een 

kerkdienst of activiteit. Waarom niet? Durf je de uitdaging aan? 

Voor vragen over Kerkproeverij kunt u terecht bij Jannette Maijen, Anneke Methorst en Rob 

Koelewijn.  

Een uitnodigende groet, 

De kerkproeverij!  

Op bezoek bij Tent of Nations 

In het Kairos Palestina document “uur van de waarheid” uit 2009, hebben onze Palestijnse 

broeders en zusters de oproep gedaan: kom en zie.  

Het Midden Oosten komt regelmatig in het nieuws. Het is een gebied waar naast onrust ook 

positieve ontwikkelingen plaatsvinden. Wilt u zelf een keer gaan kijken in Oost Jeruzalem, 

Jericho, Nablus, Hebron of Bethlehem; plaatsen die meer dan een bezoek waard zijn, neem 

dan contact met mij op voor meer informatie.  

Op de site www.tentofnations.nl vindt u veel informatie over het project van de familie 

Nassar. Op hun boerenbedrijf wordt hoop levend gehouden onder het motto “wij weigeren 

vijanden te zijn”. Mocht u als groep, familie of als jongere voor een bezoek of werkvakantie 

dit project willen ondersteunen, reageer via de site en weet dat je van harte welkom bent. 

Spreek mij aan of bel om ideeën te delen, Alette van de Lagemaat 0612949866.  
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Musical Jakob 

Het is drie jaar geleden dat de Musical ‘Ruth’ in de Voorhof opgevoerd werd door een 

heleboel enthousiaste mensen. Een prachtig project waarbij veel mensen hebben ervaren hoe 

bijzonder het is om dit als gemeente neer te zetten. We hebben heel veel zin om aan de slag te 

gaan met onze volgende musical; Jakob. 

  

Het levensverhaal van Jakob, zoals we dat in het bijbelboek Genesis tegenkomen, kan het 

verhaal van iedereen zijn. Er zijn herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn 

en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. 

Jakobs verhaal is ons verhaal. 

De vraag: “Wie is Jakob?” staat centraal in deze musical. Wie is die man, die het 

eerstgeboorterecht op een slimme manier in handen kreeg? Die zijn bijna blinde vader de 

zegen met een lafhartige verkleedpartij ontfutselde? Die alle familieverhoudingen op spel 

zette en moest vluchten voor de woede van zijn broer? Die God bij Bethel op een indringende 

wijze in zijn leven ontdekte? Die tot over zijn oren verliefd werd op Rachel, de jongste 

dochter? Maar die uiteindelijk een koekje van eigen deeg kreeg toen hij de morgen na de 

bruiloft ontdekte: ‘En zie... het was Lea!’ 

Die Laban te slim af was en als een rijke schaapherder voelt dat hij terug moet naar het land 

van belofte? Wie is Jakob? Een mens waarin we ons kunnen herkennen. Een mens waarmee 

God toekomst maakt: Israël. 

  

We zijn als stuurgroep al een tijdje bezig met de voorbereidingen om deze musical op te 

kunnen gaan voeren. Dat kan niet zonder de zangers/ toneelspelers/ decorbouwers/ techneuten 

en logistiek medewerkers! Voor ieder wat wils! Iedereen is welkom. Wil je helpen? Meld je 

aan!  

De dinsdagavonden gaan we met de toneelspelers oefenen. 

De donderdagavonden gaan we met de koorleden oefenen (van 20:00 tot 21:30) 

De uitvoering is in het laatste weekend van maart; 29, 30 en 31 (2x)  

Laten we er met zijn allen een mooi project van maken, 

Sierd, Angelique, Diane, Petra, André en Hilde 
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De Voorhof muzikaal talent: 

 

Er is veel muzikaal talent in de Voorhof. Af en toe werken 

we met een combo. Soms is er animo voor meer muziek in 

de kerk. Wil je graag meedoen of meedenken? Misschien 

met een avonddienst, een (kinder)zanguurtje, of een andere 

activiteit?  

Spreek mij aan, geef je op en meld je aan:  

 
 

Voor wie: Iedereen (minimaal 12 jaar) die affiniteit met muziek heeft  

Wat:  Muziekgroep / gelegenheidscombo 

Waar:  De Voorhof 

Wie:  Arieëne Koelewijn. E-mail: aartjekoel@gmail.com / tel: 0630900657 

 

Solidariteitsmaaltijd 

De tijd op weg naar Pasen. In de kerk wordt deze periode gekenmerkt door de nadruk op 

soberheid, verstilling en bezinning. De liturgische kleur is paars, een kleur met veel 

betekenis. Wij willen graag in deze periode verschillende mogelijkheden bieden om 

aandacht te vragen voor de betekenis van de 40-dagen tijd. Naast het vasten, zijn er ook 

andere zaken die je extra kunt doen.  

De solidariteitsmaaltijd in de 40-dagen tijd is een moment van samen zijn, delen en bezinnen. 

We staan stil bij onze overvloed, door de maaltijd die we gebruiken een “sober” karakter te 

geven. Tijdens de maaltijd voeren we gesprekken over het lijden en de (on)mogelijkheden 

om hiermee te dealen. De ontmoeting en het samen zijn is een goede voorbereiding op de 

Stille Week.  

Wanneer: 10 april 2019 om 17:30 uur 

Waar:           De Voorhof  

Wie:                avdlagem@kpnmail.nl / a.martina@xs4all.nl 

 

St. Maarten lunch 

De taakgroep “Vorming en Toerusting” nodigt u op zondag 4 november van harte uit voor 

een gezellig oecumenisch samenzijn onder het genot van een lunch, dat in het teken staat van 

het feest van St. Maarten. Dit feest is de eerste in de serie van Lichtfeesten die elk najaar 

terugkomen (denk aan de lampionnen). Maar ook, elkaar zien en met elkaar delen. 

Plaats en tijd van de lunch, na het koffiedrinken in de St. Catharinakerk.  

Aanvang van de lunch, ongeveer 12.15 uur. Graag van tevoren aanmelden.  

Wanneer: 4 november 2018 om +/- 12:15 uur 

waar:  Catharinakerk 

Opgave:  avdlagem@kpnmail.nl / a.martina@xs4all.nl 
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Geloofsopvoeding 

Kinderen, tieners in contact brengen met geloof, God, de bijbel en levensvragen; hoe doe ik 

dat…?  

Het is een vraag die mij als dominee zo nu en dan bereikt. In gesprekken met ouders merk ik, 

dat ouders met kinderen (0-16 jaar) regelmatig vragen hebben rondom geloofsopvoeding. Ik 

zou daarom op 2 (of eventueel nog een derde) avonden met u/jullie willen nadenken over 

geloofsopvoeding bij kinderen en tieners. Zaken die op deze avonden aan de orde kunnen 

komen zijn: 

➢ Geloofsopvoeding: wat is dat eigenlijk? 

➢ Voor welke vragen en problemen kom je te staan?  

➢ Welke bijbel/dagboek gebruik je met het oog op jonge/oudere kinderen? 

➢ Hoe krijg ik mijn kinderen nog mee naar de kerk en naar activiteiten die vanuit de 

kerk worden georganiseerd? 

 

Op de avonden zal ik wat vertellen en via de beamer een aantal fragmenten laten zien waar we 

verder over door kunnen praten. Wat beweegt ons en wat geloven we? We zullen ontdekken 

dat symbolen en rituelen ons kunnen helpen om iets over te brengen. Daarnaast kunnen we 

eventueel een aantal verschillende kinderbijbels/dagboeken met elkaar vergelijken. Het is 

vooral de bedoeling dat we op deze avonden met elkaar in gesprek gaan én ervaringen 

uitwisselen.   

Wanneer: Woensdag 14 en 28 november (19:45 – 22:00 uur) 

Waar:  De Voorhof 

Wie:  Ds Marten Jan Kooistra 
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Heeft de kerk nog toekomst…? 

We leven in een hectische tijd. Sinds de industriële revolutie van de jaren ‘50 ontwikkelt de 

wereld zich in sneltreinvaart. Ten opzichte van die tijd is er enorm veel veranderd. Op het 

gebied van de techniek en de medische wetenschap zijn er enorme ontwikkelingen gaande. Er 

zijn mensen op de maan geweest. Met satellieten en ruimtetelescopen hebben we ontdekt dat 

het heelal immens groot is. We kunnen op steeds meer vragen een antwoord geven.  

Ook voor ons als gelovige(n) heeft dit consequenties. “Gelovig zijn” is de afgelopen 10-tallen 

jaren steeds minder vanzelfsprekend geworden. Daarnaast worden we meer en meer 

geconfronteerd met vrienden en familieleden, die kerk/parochie en geloof vaarwel zeggen. 

Sommige mensen vragen zich dan ook serieus af: heeft de kerk nog toekomst...? 

Ik ben van mening dat de kerk absoluut nog toekomst heeft. Aan de hand van een DVD zullen 

we kijken naar een paar schitterende initiatieven en daarover zal ik het een en ander vertellen. 

Ik wil graag met u/jou in gesprek gaan. Aan de orde komen: 

• Kun je een ervaring noemen die je dankbaar maakt dat je een christen bent? Die je 

misschien wel met trots vervult om protestant/katholiek te zijn? 

• Wat is voor jouw persoonlijk het belangrijkste dat je van de parochie/kerk ontvangen 

hebt? 

• Als je mee mocht bepalen hoe de toekomst van jouw parochie/kerk eruit zou zien: 

welke twee of drie dingen zou je dan graag zien gebeuren? 

 

Wanneer: woensdag 30 januari en 13 februari (19.45 - 22.00 uur) 

Waar:  De Voorhof 

Wie:  Ds Marten Jan Kooistra 

 

‘Zin’ in film 

 

film-proeverij op de Heuvelrug 

Een aantal kerken op de Utrechtse Heuvelrug en in Woudenberg biedt tijdens de 40-dagen tijd 

een filmprogramma aan met films waarover na te praten valt. Het thema van deze film serie 

wordt: Mensen Onderweg. We bekijken films die betrekking hebben op passie, inkeer en 

bezinning. In Woudenberg doen we dit jaar geen film, maar de musical Jakob. Ook hij is 

onderweg, zo zult u zien en meebeleven. Gaat u mee onderweg?  

Meer informatie volgt in de Schakel, de zondagsbrief en op de website.   

Gedurende de 40-dagen tijd in 2019, elke vrijdagavond.  

Wanneer: 8, 15 en 22 maart, 5 en 12 april 

Inloop:  19:00 uur met koffie of thee. Start programma: 19:30 uur 

Mogelijkheid tot nagesprek. 

 

Toegang: € 5,- (voor de films in de regio) 

 

Info: facebookpagina@ZinOpDeHeuvelrug 

en de websites van de deelnemende kerken  
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Jaarkalender 2018-2019 

Datum Activiteit Pagina  

 

September 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

5  Creatieve ochtend       pag. 7 

9 Startzondag (zie de Schakel en de zondagsbrief)   

16 Hof van heden dienst       pag. 4 

25 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 

30 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

Oktober 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

2 Moeilijke Bijbelteksten       pag. 5 

3 Creatieve ochtend       pag. 7 

14 Oecumenische leerdienst      pag. 3 

16 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst    pag. 5 

18 Filosofisch café         pag. 8 

28 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

30 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 

November 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

4 St. Maartenlunch       pag. 11 

6 Moeilijke Bijbelteksten       pag. 5 

7 Creatieve ochtend       pag. 7 

11 Hof van heden dienst       pag. 4 

14 Geloofsopvoeding (1e avond)      pag. 12 

18 Krabbeldienst        pag. 3 

20 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst    pag. 5 

25 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

27 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 

28 Geloofsopvoeding (2e avond)      pag. 12 
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Jaarkalender 2018-2019 

Datum Activiteit Pagina  

 

December 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

2 Adventszangdienst       pag. 3 

4 Moeilijke Bijbelteksten       pag. 5 

5 Creatieve ochtend       pag. 7 

18 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst    pag. 5 

30 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

Januari 2019 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

2 Creatieve ochtend (?)       pag. 7 

13 Oecumenische leerdienst      pag. 3 

15 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst    pag. 5 

27 Hof van heden dienst       pag. 4 

27 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

27 Krabbeldienst        pag. 3 

29 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 

30 Heeft de kerk nog toekomst…? (1e avond)    pag. 13  

Februari 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

5 Moeilijke Bijbelteksten       pag. 5 

6 Creatieve ochtend       pag. 7 

13 Heeft de kerk nog toekomst…? (2e avond)    pag. 13 

19 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst    pag. 5 

24 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

26 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 
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Jaarkalender 2018-2019 

Datum Activiteit Pagina  

 

Maart 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

5 Moeilijke Bijbelteksten       pag. 5 

6 Creatieve ochtend        pag. 7 

6 Filosofisch café        pag. 8 

8 Zin in film         pag. 13 

10 Oecumenische leerdienst      pag. 3 

15 Zin in film        pag. 13 

19 Bijbelteksten lezen vanuit de grondtekst    pag. 5 

22  Zin in film        pag. 13 

24  Krabbeldienst        pag. 3 

24 Hof van heden dienst       pag. 4 

26  Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 

29 Musical Jakob        pag. 10 

30 Musical Jakob        pag. 10 

31 Musical Jakob (2 uitvoeringen)      pag. 10 

April 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

2 Moeilijke Bijbelteksten       pag. 5 

3  Creatieve ochtend       pag. 7 

5 Zin in film        pag. 13 

7 Hof van heden dienst       pag. 4 

10 Solidariteitsmaaltijd       pag. 11 

12 Zin in film        pag. 13 

28 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

30 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 

Mei 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

1  Creatieve ochtend       pag. 7 

19  Krabbeldienst        pag. 3 

26 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

26 Hof van heden dienst       pag. 4 

28 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 
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Jaarkalender 2018-2019 

Datum Activiteit Pagina  

 

Juni 

Elke woensdagochtend is er bidden in de Voorhof    pag. 6 

5 Creatieve ochtend       pag. 7 

16 Hof van heden dienst       pag. 4 

25 Bijbelkring Groenewoude      pag. 5 

30 Kring alleenstaanden/-gaanden      pag. 7 

NB: 

-Data JOP kids, JOP basics, tienerdiensten, 4G en Meet and Eat zijn bij het samenstellen van dit 

boekje nog niet bekend.         pag. 4 

-Musical Jakob         pag. 10 

Dinsdag oefenen toneelspelers / donderdag oefenen koorleden  
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