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Informatie : 

Annelies Buurmans, tel  2867319 

e-mail: buurmansa@gmail.com 

 

Angelique Martina-Spies, tel. 2863343 

e-mail: a.martina@xs4all.nl  ( 

Contactpersoon vanuit de Catharina Parochie). 

 

Bep van Norden , tel.06-54676750 

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 
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“Er zit muziek in de kerk” 

 

‘Zingen is tweemaal bidden’, zei Augustinus. Deze kerkvader leefde van 354 tot 430 en 

schreef zijn woorden in een tijd waarin de eerste christenen in Rome werden vervolgd. De 

christenen vielen op, onder andere door hun samenzang. 

Op vaste momenten van de dag of week zochten zij elkaar op om in beurtzang te zingen.  

 

Augustinus was zich er van bewust dat muziek en zang een belangrijke kracht vormen  in 

spiritueel opzicht. Muziek brengt mensen samen en het kan een mens inspiratie en energie 

geven. Ook kan muziek mensen in hogere sferen brengen (en daarmee dichter bij God?!). De 

waarde van muziek kan daarom niet onderschat worden als het gaat om ontmoeting, 

verbinding, bezinning en verkwikking. 

De taakgroep V&T heeft voor het kerkelijk jaar 2013-2014 een programma in elkaar gezet 

rond het thema ‘Er zit muziek in de kerk’. Dat er letterlijk muziek in de kerk zit, kan onder 

andere iedere zondag ervaren worden tijdens de samenzang en prachtig orgelspel. Daarnaast 

is de taakgroep er ook van overtuigd dat er in figuurlijke zin positieve verwachtingen mogen 

zijn over de toekomst van de kerk. De erediensten, de pastorale zorg, het diaconale werk, het 

jongerenwerk, de kringloopwinkel en vele andere uitingen van de kerkelijke gemeenschap 

vormen tezamen het orkest van de kerk. De klank van dit geheel is een prachtige en levendig 

concert.  

De taakgroep heeft getracht een programma in elkaar te zetten voor elk wat wils met onder 

andere gespreksgroepen over verschillende onderwerpen, filosofische avonden en uiteraard 

muzikale ontmoetingen zowel door de weeks als op zondagen. De taakgroep wenst u heel veel 

plezier tijdens de activiteiten. 

Namens de leden van de taakgroep V&T: Gerry, Jaap, Bep, Dick, Angelique en Annelies 

 

Belangrijke gegevens 

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

Aanmelding kan telefonisch of via het e-mailadres dat bij het programma onderdeel 

vermeld staat. 

- 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/jullie 

informatie over de activiteiten nalezen. 

 

Lectuurcommissie 
De lectuurcommissie verzorgt de inrichting van de lectuurhoek in de hal van de Voorhof en 

ook de folderstandaard bij de hoofdingang. 

In de lectuurhoek liggen boeken ter inzage en deze kunnen door u gekocht worden. Informatie 

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

Wij werken zoveel mogelijk thema gericht, vaak aangedragen door één van de taakgroepen 

en/of commissies in de kerk. Het jaarthema voor het seizoen 2013/2014 is  “Er zit muziek in 

de kerk”. In september gaan wij als Voorhof gemeente het nieuwe liedboek gebruiken. 

“Muziek” zal dan ook voor de lectuurcommissie het eerste thema zijn waar we aandacht aan 

gaan geven. 

De boeken die wij laten zien zijn afkomstig van Boekhandel Groenveld in Zeist. Eens per 

twee maanden gaan wij naar de winkel om boeken te ruilen.  

U wordt van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in de lectuurhoek. 

Tiny van Dijk  tel. 286 3704 en Stef Loosman  tel. 286 6581 

 

http://www.pkndevoorhof.nl/
http://www.parochie-sintmaarten.nl/
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PROGRAMMA 2013- 2014 
 

Leerdiensten 

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

het thema “Er zit muziek in de kerk” 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:  

10 november  Pastor Nelleke Spiljard 

12 januari  Ds. Dick Steenks 

   9 maart  Ds. Pieter Koekkoek 

 

Zangavond uit het nieuwe liedboek met cantorij 

Sinds 25 mei 2013 is er een nieuw liedboek als vervanging van het vorige liedboek uit 1973.   

Op startzondag 15 september zal de Protestantse Gemeente De Voorhof het liedboek officieel 

in gebruik gaan nemen. Om het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ beter te leren 

kennen organiseren we een zangavond op woensdag 9 oktober 2013 waarbij we liederen gaan 

zingen uit het nieuwe liedboek. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van de 

Voorhof o.l.v. Tiny van Eeuwijk.  

Het liedboek heeft als ondertitel: zingen en bidden in huis en kerk. Op deze manier wordt 

duidelijk dat het een bundel is die op brede wijze inzetbaar is. Op de zangavond zullen we 

onder leiding van ds. Steenks ontdekken dat liederen en teksten die in de nieuwe bundel 

opgenomen zijn heel divers zijn en jong en oud kunnen aanspreken.  

Iedereen is van harte welkom op deze zangavond! 

Voor wie:     Iedereen die van zingen houdt.  

Wanneer:    Woensdag 9 oktober 2013 om 19.30 uur  

Waar:  De Voorhof 

M.m.v.:  Cantorij Voorhof o.lv. Tiny van Eeuwijk 

Leiding:  ds. Dick Steenks                             

 

Poëzieavond op 24 okt.: Het uur U 

                Het was zomerdag. 

                De doodstille straat lag 

                te blakeren in de zon. 

                En man kwam de hoek om.. 

Met deze nuchtere mededeling begint Martinus Nijhoff (1894 -1953) zijn dichtwerk, waarvan 

in elk geval de titel enige bekendheid geniet: Het uur U ! 

Grotendeels in 1936 geschreven, kwam het in 1942 tot een eerste publicatie, en trok gelijk de 

aandacht van een breed publiek. Taal en zinsbouw die Nijhoff hanteert zijn eenvoudig, 

Maar deze eenvoud is verraderlijk, want dit gedicht is zeker niet ‘simpel’. Wie is eigenlijk de 

man die de hoek om komt, wat gebeurt er als hij verschijnt, en waarom gebeurt het...? 

‘Het uur U’  is één van die gedichten die van tijd tot tijd weer om een herlezing vragen, en 

waarschijnlijk worden er dan ook weer andere dingen gehoord. 

Daarom behoort het tot de klassiekers van onze literatuur en gaat ook bij herhaalde lezing 

toch niet vervelen. Dat er ook in poëzie muziek zit, zal intussen geen goede verstaander van 

‘Het uur U’ willen ontkennen. 

Donderdagavond 24 okt. 2013 komen we vanaf 19.45 uur in de Voorhof bijeen om dit 

gedicht te bespreken. Bij opgave krijgt u tevoren een tekst thuisbezorgd.  

                                                                           

http://www.google.nl/imgres?q=muziek+afbeeldingen&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ADFA_nlNL347NL348&biw=1280&bih=534&tbm=isch&tbnid=lW13I8vflhy-jM:&imgrefurl=http://www.duodebuddies.nl/pagina/verhuurpa.html&docid=yiMJGxLvjgJe1M&imgurl=http://www.duodebuddies.nl/pagina/images/muziek.gif&w=640&h=480&ei=zxjsUeiMHZHCswaR0IHoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=106&dur=219&hovh=194&hovw=259&tx=99&ty=96&page=1&tbnh=138&tbnw=184&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:0,i:120
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Wanneer: 24 oktober om 20.00 uur 

Waar:  De Voorhof  te Woudenberg 

Inleider: ds.  Leen de Ronde, Tiel  

  Tel: 0344-634090, email:  ronde@solcon.nl   

 

St. Maartenlunch 

Zondag 17 november nodigt de oecumenische werkgroep “Bezinning en Ontmoeting” 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? We beginnen rond 12.15 uur na het koffiedrinken. 

Plaats: St. Catharinakerk te Woudenberg 

Wanneer:   zondag 11  november 

Waar:    Catharinakerk, Woudenberg 

Aanvang lunch:   circa 12.00 uur (na de koffie) 

Organisatie:  Angelique Martina-Spies 033-2863343 

Jaap de Ronde 06-33586071 

 

Filosofisch café  

Door de taakgroep V&T wordt in het komende seizoen in de vernieuwde Soos van “De 

Voorhof” weer een filosofisch café gehouden. 

Op deze manier willen we geluiden van buiten en van binnen de kerk laten horen en zo willen 

we ook proberen mensen van binnen en van buiten de kerk te bereiken.   

Omdat het “café” nu al drie keer succesvol is verlopen, willen we voorlopig hier mee door 

gaan. Ook in het komende seizoen staan weer twee avonden gepland.  Eén op donderdag 21 

november en één keer op een avond tijdens de  

verkiezingstijd. In het voorjaar van 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad en 

voor het Europees parlement. Voor die avond zijn we nog op zoek naar een politiek 

georiënteerde spreker. 

Donderdag 21 november komt Bert Keizer spreken. Hij is bekend van o.a. zijn columns in 

Trouw. Bert Keizer is filosoof en verpleeghuisarts en zal spreken over levens-einde. 

Ook dit keer zal na de lezing Edward Arnold met de spreker de materie nog wat verder uit 

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??)  

Wanneer:  Donderdag 21 november om 20.00 uur 

Waar:   De Voorhof te Woudenberg 

Inleider:  Bert Keizer  

Gespreksleider: Edward Arnold 

 

Januari 2014  “Maand van de Spiritualiteit”(10 januari t/m 9 februari) 

Thema  “Lichter leven” 

Januari is de maand van goede voornemens. Een tijd waarin we de dagen graag weer wat 

lichter zien worden. Wat heb je aan het begin van een nieuw jaar nodig voor een lichter 

leven? En wat kun je weg- of achter je laten? In de Maand van de Spiritualiteit gaan we voor 

die vragen te rade bij grote denkers en gewone mensen – en leren we hoe verder te komen. 

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 Vorming en Toerusting wil in deze maand een aantal avonden 

organiseren met o.a.  leerdienst , christelijke meditatie, een film, en als er genoeg 

mailto:ronde@solcon.nl
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belangstelling voor is een bibliodrama avond. Meer info hierover krijgt U 

wanneer we exact de data weten en wie de avonden zullen leiden. 

 

Concert met wijn, vrijdag 7 februari 

Seline Haalboom onze organiste zal met enkele mede studenten een concert 

organiseren in het kader “Er zit muziek in de kerk”. Tijdens het concert zal voor 

de ontspanning gezorgd worden door wijn te schenken en dat weer ten behoeve 

van de bouwcommissie van de “Voorhof”.  Meer informatie volgt nog. 

Wanneer: vrijdag  7 februari om 20.00 uur 

Waar:  De Voorhof 

Organisatie: Leden van de taakgroep VenT 

 

Workshop “Gospelzingen” 

Gospel is in Noord-Amerika ten tijde van de slavernij ontstaan. Deze op het 

evangelie geïnspireerde muziek is beïnvloed door de ritmes van de Afrikaanse muziek. 

Gospel kent verschillende stromingen en wordt zowel binnen als buiten de kerk beoefend. 

Gospel zingen is voor iedereen! Jong of minder jong, blank of bruin, wel of niet gelovig, wel 

of geen X-factor; het maakt niet uit. Samen gospel zingen geeft energie en is bovendien erg 

gezellig. Meer informatie volgt . 

Wanneer: Datum wordt nog bekend gemaakt 

Waar:  De Voorhof 

 

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. 

Wanneer: Woensdag  9 april om 17.30 uur 

Waar:  De Voorhof 

Organisatie: Gerry Thiescheffer en Angelique Martina-Spies 

Bachs Johannes-Passion versus Matthäus-Passion 

In de stille week voor Pasen zal Kees van Houten  een lezing laten zien en horen hoe 

verschillend  Bach de teksten uit zowel de Matheus als de Johannes Evangelie heeft vorm 

gegeven. Naast de overvloed aan uitvoeringen van de Matthäus-Passion, ieder jaar weer 

opnieuw, heeft ook Bachs Johannes-Passion de laatste jaren steeds grotere bekendheid 

gekregen en zich een vaste plaats veroverd te midden van de vele jaarlijkse passie concerten. 

Hoewel beknopter van structuur en soberder van klankbeeld dan de Matthäus Passion wordt 

Bachs benadering van de Johannes tekst gekenmerkt door een ongekend grote dramatiek en 

uitbeelding van de handeling.  Een  nauwkeurige en diepgaande vergelijking van beide 

composities maakt duidelijk hoe feilloos Bach de psychologische, retorische en theologische 

verschillen tussen de twee lijdensverhalen en dus tussen de beide evangelisten heeft 

aangevoeld. De lezing wordt verlucht met talrijke muziekfragmenten. Kees van Houten heeft 

aan het Brabants Conservatorium te Tilburg gestudeerd. Samen met Marinus Kasbergen 

maakte Kees van Houten vanaf 1972 een diepgaande studie van de getallensymboliek in de 

muziek van J.S.Bach.  

Wanneer:  Dinsdag 15 april om 20.00 uur                                                        

Waar:  In de Voorhof 

Organisatie: Taakgroep Vorming en Toerusting 

 

 

http://www.pkndevoorhof.nl/show_foto.php?path=fotos/2012-09-16-voorhof-startdag&path2=fotos/2012-09-16-voorhof-startdag/tn&foto=2012-09-16-startdag-dsc6716.jpg&gallery=2012-09-16-voorhof-startdag&event=Startdag 2012&fotograaf=
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Religie en Popmuziek 

Wanneer: 25 mei om 18.30 uur 

Waar:  De Voorhof 

Organisatie: Jongerendienstcommissie en Vorming en Toerusting 

 

 

Slotavond Vorming en Toerusting 

Noteer alvast in uw agenda! Zaterdag 14 juni 

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. 

Zoals het nu lijkt zal het koor Chorall ons weer verrassen met een ander programma over het 

leven van Etty Hillesum. 

U ben van harte welkom in de Voorhof  op Zaterdag 14 juni  
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CATECHESE 
Basiscatechese 

Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er JOP Basics, een basiscatechese. We zijn bezig om het 

in een nieuwe opzet te gaan doen. Meer informatie hierover volgt in De Schakel en op de 

zondagsbrief.  

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. Belijdenis-catechese 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.  

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 

groeit vanzelf naar een besluit hierover toe. 

Op de eerste avond, dinsdag 15 oktober 2013, 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 15 juni 2014 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 

Wanneer:  De eerste avond is op dinsdag 15 oktober 2013 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 5 oktober 2013.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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GELOOFSOPVOEDING 

‘Word gelovenderwijs’ Avond van de geloofsopvoeding 

Op maandagavond 7 oktober a.s. organiseert de Protestantse Gemeente De Voorhof in het 

kader van de week van de opvoeding ‘de avond van de geloofsopvoeding’. Een 

ontmoetingsavond voor ouders met kinderen tot 12 jaar met als thema: ‘word gelovenderwijs’ 

over gelovig opvoeden en opgroeien. We bieden op deze avond diverse interessante 

workshops aan die met geloofsopvoeding te maken hebben.  

Het volledige programma is te vinden op onze website www.pkndevoorhof.nl Meer 

informatie en opgave bij ds. Dick Steenks, tel. 033 286 74 73 / mail: 

steenks@pkndevoorhof.nl 

Voor wie:  voor alle ouders/verzorgers met kinderen tot 12 jaar 

Wat:        Geloofsopvoeding 

Wanneer: maandag 7 oktober 2013 aanvang 20.00 uur 

Waar:       in de Voorhof 

Leiding:   ds. Dick Steenks 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) 

Opgave vóór 1 oktober 2013. 

 

 Geloof, hoop en tieners 

Stel ik kerkgang verplicht of laat ik mijn tiener vrij? Hoe kun je bidden voor je kinderen? Wat 

is de rol van rituelen in mijn gezin? Moet je grenzen stellen rond seksualiteit? 

Deze avond over geloofsopvoeding van tieners van 10 tot 16 jaar probeert antwoord te geven 

op deze en andere lastige vragen. We willen jou, als ouder, inspireren om je geloof door te 

geven aan je tiener(s). We komen samen op donderdag 30 januari om 20.00 uur. 

Voor wie:  voor alle ouders/verzorgers met tieners van 10 tot 16 jaar 

Wat:          Geloofsopvoeding 

Wanneer: donderdag 30 januari 2014 om 20.00 uur 

Waar:       in de Voorhof 

Leiding:   ds. Dick Steenks 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) 

Opgave voor 15 januari 2014 

 Dopen en dan?  

Ontmoetings- en gespreksavond voor jonge doopouders 
Je hebt nog maar een tijdje geleden je kind laten dopen. Maar daar is het voor wat de 

kerk(gang) betreft even bij gebleven. Hoe gaat het nu verder met jou, jullie, je kind, je leven, 

werken en geloven? Op deze ontmoetingsavond praten we even bij, wisselen we (geloofs-

)ervaringen uit en zal er informatie zijn over hoe je thuis in je gezin om kan gaan met het 

christelijk geloof.   

Voor wie:  voor alle ouders/verzorgers die een tijdje geleden hun kind lieten dopen 

Wat:          Ontmoetings- en gespreksavond 

Wanneer: maandag 10 maart 2014 om 20.00 uur 

Waar:       in de Voorhof 

Leiding:   ds. Dick Steenks 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) 

Opgave voor 1 maart 2014 

 

http://www.pkndevoorhof.nl/
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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GESPREKSGROEPEN EN CURSUSSEN 

 

Bijbelkring Groenewoude 

Ieder maand, op de laatste dinsdag van de maand, komt in verzorgingshuis Groenewoude een 

groep ouderen bij elkaar om samen te praten over geloven. Aanleiding tot gesprek is een lied 

of een gedeelte uit de bijbel. Deelnemers zijn de bewoners van Groenewoude en omgeving 

maar ook andere ouderen die elkaar willen ontmoeten. De bijeenkomsten worden begeleid 

door de leden van het wijkteam van wijk 3. Ook ouderen uit andere delen van Woudenberg 

zijn welkom 

Voor wie: oudere gemeenteleden 

Wanneer: elke laatste dinsdag van de maand 

Waar:       verzorgingshuis Groenewoude 

Leiding:    ds. Pieter Koekkoek en Alice Bossema 

Opgave: niet nodig, wie dat wil kan komen. Wie dat wenst kan een uitnodiging ontvangen via 

de diaken van wijk 3: Frederica Haalboom  

 

Theologische vragen. 

De theologie houdt zich in de breedste zin bezig met vragen rondom geloof en kerk. De 

antwoorden van de theologie komen via de preken, maar ook via gespreksgroepen en 

literatuur bij iedereen terecht. Maar vaak blijven vragen bestaan. Verschillende 

gemeenteleden hebben hun vragen gesteld aan Pieter Koekkoek. Steeds op de eerste dinsdag 

van de maand wordt één van die vragen besproken. Hoe gaat de wetenschappelijke theologie 

om met bepaalde vragen? Tijdens deze avonden steeds een theologische inleiding en 

vervolgens een gesprek over het thema. De thema’s van de avonden zijn niet met elkaar 

verbonden. Het is dus niet nodig alle avonden aanwezig te zijn. De eerste avonden zullen de 

volgende thema’s aan de orde komen: 

1 oktober 2013: Beelden van God. Welke voorstelling geeft de bijbel van God, welke 

voorstellingen hebben in de theologie een belangrijke rol gespeeld en welke zijn voor ons van 

belang? 

5 november 2013: Waar komt het kwaad toch vandaan. De bijbel en het kwaad, wat hebben 

zonde en kwaad met elkaar te maken? 

3 december 2013: Symbolen in de bijbel, over getallen en andere symbolen. Wat willen 

getallen in de bijbel zeggen en op welke wijze schrijft de bijbel geschiedenis? 

Voor wie: Ieder met belangstelling voor theologische vragen en bereidheid om daar over in 

gesprek te gaan 

Wanneer: de eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur 

Data:       1 oktober, 5 november en 3 december  

Waar:      In “De Voorhof” 

Leiding:  ds. Pieter Koekkoek 

Opgave: Niet nodig, ieder die dat wil is welkom 
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‘Een scheiding verandert je hele leven’.  

Gespreksgroep voor gescheiden mensen en voor mensen bij wie een langdurige 

relatie verbroken is 

Sta jij voor een scheiding? Of is jouw scheiding al een voldongen feit? Is het misschien al 

jaren geleden dat jullie uit elkaar gingen? Wanneer je, op welk moment dan ook in je leven, te 

maken krijgt met een scheiding, dan weet je dat die gebeurtenis diepe sporen na in je leven 

nalaat. 

Ds. Steenks wil graag daarover met je in gesprek samen met anderen om ervaringen te delen.  

Deze gespreksgroep is bedoeld voor mensen die na het beëindigen van hun relatie met allerlei 

onbekende zaken, problemen en emoties geconfronteerd worden en hier met elkaar over 

willen praten. We spreken over vragen als wat je kunt doen om emoties als verdriet, woede, 

angst te verminderen of te laten verdwijnen. En hoe je jezelf kunt helpen en hoe anderen jou 

daarbij zouden kunnen helpen. In deze gespreksgroep is er veel ruimte voor geloofs- en 

levensvragen. 

 De gespreksgroep komt in totaal 3 keer driewekelijks bij elkaar in de Voorhof (mocht er 

behoefte zijn aan meer bijeenkomsten dan spreken we dat onderling af).  

Voor wie: Voor gescheiden mensen en voor mensen bij wie een langdurige relatie 

verbroken is 

Wanneer:  maandagen 28 oktober, 18 november, 9 december om 20.00 uur 

Waar:        In de soos van de Voorhof 

Leiding:     ds. Dick Steenks 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73), 

aanmelden graag vóór 28 oktober. 

 

Levenskunst – mooi, goed en waarachtig leven.  

        Gespreksgroep op de ochtend voor alle gemeenteleden 

Levenskunst is een thema dat vooral binnen de filosofie veel aandacht heeft op dit moment. 

Maar ook de theologie heeft er het nodige over te zeggen en daarom verscheen in juni 2012 

'Doornse levenskunst' over mooi, goed en waarachtig leven. Een aantal dominees uit de 

beweging ‘Op Goed Gerucht’ zoeken in de christelijke traditie naar een antwoord op de 

vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. Er zijn in het 

boekje 52 hoofdstukjes die steeds bestaan uit twee delen waarin in het eerste het geleefde 

leven en in het tweede het doordachte leven centraal staan, de praktijk en de Bijbelse 

theologie. Het boekje streeft geen volledigheid na maar levendigheid en is daarom uitermate 

geschikt voor een leuke gespreksgroep.  

We raken aan de hand van dit boek in gesprek en hopen dat het ons op weg helpt (of houdt) 

in het leven met God en met elkaar in welke levensfase je ook zit. 

De gespreksgroep wordt steeds gehouden van 10.00 – 11.30 uur in de Voorhof en is bedoeld 

voor de gehele gemeente.  

Voor wie:  Voor alle belangstellenden 

Wat:     We lezen korte stukjes uit het boekje. Daarna praten we er met elkaar over. 

Wanneer:  Op de 1e dinsdag van de maand van 10.00-11.30 uur van jan. t/m mei 2014. 

Data:   7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei 2014 

Waar:  In de “Voorhof” 

Leiding:  ds. Dick Steenks 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73). 

Open inloop. Van tevoren aanmelden niet nodig. De ochtenden zijn heel goed los van elkaar 

te bezoeken. 

Boek: Het boek 'Doornse Levenskunst, Mooi, goed en waarachtig leven' ( ISBN: 978 90 435 

1523 8, uitgeverij Kok) kunt u zelf aan te schaffen bij de boekwinkel of via internet.  

 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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Wegwijs in de Bijbel een cursus ‘Bijbel’ voor beginners 

De Bijbel, het best verkochte boek ter wereld en toch weten heel veel mensen niet wat er in 

staat. Ben jij zo iemand?  

Heb je een gelovige partner die er graag in leest, maar weet je niet zo goed wat hij/zij nu 

precies leest? Hou je van literatuur, maar mis je de dieper liggende Bijbelse motieven die 

auteurs vaak hanteren? Altijd al meer willen weten over de Bijbel?  

Doe dan mee aan de cursus ‘Wegwijs in de Bijbel’, een cursus voor nieuwsgierige, 

beginnende Bijbellezers. 

Voor wie:  Voor beginnende Bijbellezers 

Wat:   Cursus ‘Wegwijs in de Bijbel’ 

Wanneer:  Op maandagavond om 20.00 uur 

Data:   13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari 2014 

Waar:  In de “Voorhof” 

Leiding:  ds. Dick Steenks en Anneke Methorst 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) 

Opgave voor 1 januari 2014. 

 

Hello midlife! Veertig en dan? 

Een spannende terugblik op je levensweg en vooruitblik naar wat komen gaat.  

In deze gespreksgroep van drie avonden voor veertigers kijken we naar ons eigen leven. Hoe 

het was, hoe het is en hoe je denkt, hoopt, verwacht, hoe het zal zijn. We zullen dus met 

elkaar in gesprek gaan over allerlei levensthema’s daarbij het gesprek over geloof en 

spiritualiteit niet schuwend.  

Lijkt het je leuk om met andere veertigers in gesprek te gaan, meld je dan aan! 

Voor wie:  Voor Veertigers (max. 15 deelnemers). 

Wat:   Gespreksgroep over het leven van toen, nu en straks 

Wanneer:  Op 3 donderdagen om 20.00 uur 

Data:   donderdag 23 januari, 6 februari, 27 februari 

Waar:  In de “Voorhof” 

Leiding:  ds. Dick Steenks 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) 

Opgave voor 1 november 2013. 

 

Matteüs en de profeten 

Het evangelie naar Matteüs is ooit geschreven met het oog op een Joods-Christelijke 

gemeente. Veel meer als de andere evangeliën speelt Matteüs dan ook met oudtestamentische 

motieven. In de 40 dagen tijd wordt gelezen uit Matteüs en uit de profetenboeken. Samen 

lezen we teksten van de zondagen van deze tijd en zoeken naar de verbindingen tussen beide 

testamenten en naar de zin voor vandaag. De besprekingen gaan steeds vooraf aan de 

zondagen waarop de besproken teksten op het zondagsrooster staan.  

Maandag 3 maart:  Ps. 118,24-29 en Mat 21,6-9 en Jer. 7,1-11, Mat 21,10-17 

Maandag 17 maart:   Ps.118,13-23, Mat 21,33-46 en  Ps. 110, Mat 22,41-46 

Maandag 31 maart:   Zach. 13,1-9, Mat 26,31-35 en Jes. 51,12-23, Mat 26,36-46 

Voor wie:  Alle belangstellenden 

Wanneer:  3 maandagen in maart 

Waar:  In “De Voorhof” 

Leiding:  ds. Pieter Koekkoek 

Opgave:  ds. Pieter Koekkoek (pbkoekkoek@kpnmail.nl. tel 033 286 7225) 

 

  

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
mailto:pbkoekkoek@kpnmail.nl
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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. We gaan verder in wijk 6 (Zeeland en Het Groene Woud), waar de ervaringen van vorig 

jaar zeer positief waren.  

We plannen 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) 

 

JORDANIË-ISRAËLREIS 2014 

Jordanië-Israëlreis 2014 

Er komt een nieuwe Israëlreis, dit keer in combinatie met het mooie Jordanië! Cor van 

Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drietour een mooi 

reisprogramma samengesteld. De Jordanië-Israëlreis zal komend jaar zijn van dinsdag 18 

t/m zaterdag 29 maart 2014.  

De reis zit vol eeuwenoude cultuur, Bijbelse historie en gevarieerd natuurschoon. Een 

absoluut hoogtepunt van deze reis zal het bezoek aan de in de rotsen verscholen stad Petra in 

Jordanië zijn. Maar ook bezoeken we de berg Nebo, Eilat, Jeruzalem en Galilea. En 

natuurlijk drijven we weer een tijdje in de Dode Zee en varen we op het Meer van Galilea. 

Van 18 maart t/m 22 maart verblijven we in Jordanië. Op zondag 23 maart gaan we naar 

Eilat  in Israël waar we kunnen ontspannen. Op 24 maart reizen we naar Jeruzalem om 

vervolgens op 27 maart via de doopplaats in de Jordaan naar Tiberias (Galilea) te gaan, waar 

we op 28 maart o.a. een boottocht over het Meer van Galilea maken. Op 29 maart keren we 

dan weer huiswaarts.  

Kort samengevat zijn we 1 dag/nacht in Amman, 2 dagen/nachten in Petra, 2 dagen/nachten in 

Aqaba, 1 dag/nacht in Eilat, 3 dagen/nachten in Jeruzalem en 2 dagen/nachten in Tiberias. 

De reis kost om en nabij de € 1850.- per persoon. 

Op dinsdag 17 september a.s., aanvang 19.30 uur in de Voorhof, is zullen we de 

reisplannen presenteren. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wel graag 

van tevoren opgeven (bij voorkeur via de mail: steenks@pkndevoorhof.nl). Als u niet kunt 

komen op de presentatie-avond, maar wel graag mee wilt met de reis, laat het dan ook via de 

mail weten.  

Er kunnen maximaal 40 deelnemers met de Jordanië-Israëlreis 2014 mee (ook niet 

gemeenteleden zijn welkom, dus neem gerust vrienden, buren of kennissen mee). Bij 

aanmelding hanteren we het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus aarzel niet te 

lang…  

 

 

mailto:steenks@pkndevoorhof.nl
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

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:   13 september  2013  om 9.30 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 

 

 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 

 

Noteert U alvast in Uw agenda…. Dauwtrappen – 29 mei  2014 

 

Onze plannen voor het dauwtrappen voor Hemelvaart  2014 (donderdag  29  mei) zijn nog 

niet doorgesproken, Hemelvaart 2013 ligt immers bij het schrijven van deze tekst nog maar 

net achter ons. Wat we wel weten, is dat het aantal deelnemers bij onze 12
e
 editie van het 

dauwtrappen weer overweldigend groot was. De Theresiakerk in Maarn, alwaar de 

eindbestemming van de wandel-/fietstocht was, was helemaal vol! 

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 13
e
 maal) met een wandeling of 

fietstocht naar een nog nader vast te stellen bestemming, waar de deelnemers worden 

ontvangen met een broodmaaltijd. 

Dat U begin 2014 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. 033 2863189) of Tine Vis (tel. 033 

2865567) 

 

mailto:tr.vanleur@kpnmail.nl
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JAARKALENDER 2013-2014 
 

September         zie: 

1 Bijbelgespreksgroep (1
e
 zondag van de maand)   Blz. 14 

16 Startzondag Thema; “Er zit muziek in de kerk” 

13  Bijbelgroep Catharinakerk      Blz. 14 

24    Bijbelkring Groenewoude (laatste dinsdag van de maand)   Blz. 10 

29  Alleenstaanden/-gaanden (laatste zondag van de maand)  Blz. 14 

 

Oktober 

1 Theologische vragen       Blz. 10 

7 Geloofsopvoeding tot 12 jaar      Blz. 9 

9  Zangavond uit het nieuwe liedboek met cantorij   Blz. 4 

15 Start Belijdenis catechese      Blz. 8 

24 Poëzieavond o.l.v. ds. Leen de Ronde    Blz.  4 

28 1
e
 avond “Gescheiden”      Blz.  11 

 

November 

5 Levenskunst        Blz. 11 

5 Theologische vragen       Blz. 10 

10 Leerdienst        Blz. 4 

17 St. Maartenlunch       Blz. 5 

18 2
e
 avond “Gescheiden”      Blz. 11 

21 Filosofisch café, inleider Bert Keizer    Blz. 5 

 

December 

3 Levenskunst        Blz. 11 

3 Theologische vragen       Blz. 10 

9 3
e
 avond “Gescheiden”      Blz. 11 

 

Januari, “Maand van de spiritualiteit” 

7 Levenskunst        Blz. 10 

7 Theologische vragen       Blz. 10 

12 Leerdienst        Blz. 4 

13 1
e
 avond “Wegwijs in de Bijbel”     Blz. 12 

16  Film         Blz. 5 

23 1
e
 avond “Veertigers”       Blz. 12 

27 2
e
 avond “Wegwijs in de Bijbel”     Blz. 12 

30 Geloof, hoop en tieners      Blz. 9 

 

Februari 

4 Levenskunst        Blz. 10 

4 Theologische vragen       Blz. 10 

6 2
e
 avond “Veertigers”       Blz. 12 

7 Concert met wijn       Blz.  6 

10 3
e
 avond “Wegwijs in de Bijbel”     Blz. 12 

24 4
e
 avond “Wegwijs in de Bijbel”     Blz. 12 

27 3
e
 avond “Veertigers”       Blz. 12 
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Maart          zie: 

3 Matteus en de profeten      Blz. 12 

4 Levenskunst        Blz. 10 

4 Theologische vragen       Blz. 10 

9 Leerdienst        Blz. 4 

10 Dopen en dan?       Blz. 9 

15 Workshop Gospel zingen      Blz. 6 

17 Matteus en de profeten      Blz. 12 

18 Jordanië - Israel reis       Blz.13 

31 Matteus en de profeten      Blz. 12 

 

April 

9 Solidariteitsmaaltijd       Blz. 6 

15 Bachs Johannes-Passion versus Matthäus-Passion   Blz. 6 

 

Mei 

25 Religie en Popmuziek       Blz. 7 

29 Dauwtrappen        Blz. 14 

 

Juni 

14 Slotavond Vorming en Toerusting     Blz. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

http://www.toerustingeneducatie.pkn.nl/

