
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Valken-Smalbil,  

Westerwoud 83 en naar Mw. Roest-Hoekstra, zorgcentrum Beukenstein,  

Hoofdstraat 57, 3971 KB Driebergen. 

Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich 

na afloop van  de dienst melden bij de koster. 

 

 

Collecten:   

1e  collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt 

ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die ge-

maakt moeten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur 

te brengen. 

 

 

Berichten uit de gemeente:   
-Dhr. D. van der Wal (Stationsweg west 110) is opgenomen in het Meander 

Medisch Centrum loc. de Lichtenberg Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort 

- Mw. L. Roest-Hoekstra, zorgcentrum Beukenstein Hoofdstraat 57, 3971 KB 

te Driebergen, kamer 221, is weer thuis uit het ziekenhuis.  

 Ze is nu in afwachting van een hartklepoperatie. 

- Dhr. J. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is vanwege psychische problemen 

opgenomen in Zon en Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort. 

- Mw. Schildmeijer-van Schuppen, Vermeerlaan 10, is vanwege een val opge-

nomen in het Diakonessenhuis, Prof. Lorentzlaan 76, 3707 HL te Zeist. 

 

 

   

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Leny de Koeyer 

Diaken     : Liesbeth van Deventer 

Organist     : Ton van Dienst 

Lector     : Sierd Smit 

Koster               : Bertus Brouwer 

Zingen     : Psalm 93 

      : Gezang 169:1,4 

1e Lezing     : 1 Korinthe 8:1-13 

      : Psalm 115:1,2,4 

2e Lezing     : Marcus 1:39-45 

      : Acclamatie 

      : Gezang: GVL 576: 1,2,3,4,7,8 (mel gez 124 LBK) 

      : Psalm 111:1,6 

 

Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. 

Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van. 

 

 

 

18.30 uur GEEN DIENST 

 

Predikant     :  

Ouderling van dienst   :  

Diaken     :  

Organist     :  

Koster     :  

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 5 februari 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte:  Kerk in Actie Werelddiaconaat:  Sinds de watersnoodramp in Nederland in 1953 

wordt op de eerste zondag van februari gecollecteerd voor de werelddiaconale activiteiten van 

Kerk in Actie. Dit werk is gericht op het creëren van toekomstperspectief voor mensen we-

reldwijd, die in een noodsituatie of conflict verkeren. Kerk in Actie doet dit door structurele 

hulp te bieden, zoals armoedebestrijding, het ondersteunen van onderwijsprojecten en landbo-

uwprogramma‟s en het geven van sociaal-medische ondersteuning.  

 

18.30 uur GEEN DIENST 
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Allenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 29 - 1 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeen-

te de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos. Even samen zijn 

en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon 

heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

Stapeldiner: 

Uitnodiging Stapeldiner, zaterdagavond 11februari 2012. U wordt van harte uitgenodigd om 

mee te doen met het stapeldiner. De deelnemers zijn enthousiast, het samenzijn, het met el-

kaar eten op steeds wisselende plekken en het samen in gesprek zijn, wordt als plezierig 

en bijzonder ervaren. Het stapeldiner wordt „gemaakt‟ door 2 groepen deelnemers. De ene 

helft is gastheer/gastvrouw, de andere helft is gast. De gerechten worden op verschillende 

plaatsen gebruikt. De gasten verplaatsen zich, de gastheer/vrouw blijven op hun locatie. Het 

gerecht hoeft geen hoogstandje te zijn, het gaat om op een bijzondere wijze bij elkaar te zijn. 

U kunt zich opgeven aan het eind van de dienst via inschrijfformulieren of via de organisato-

ren, Annelies Buurmans buurmans@corderius.org of Gerry Thiescheffer tel. 2866720, 

johan_gerry@planet.nl 

Belangrijke data: Zondag 5 februari is de voorbereidingsbijeenkomst van ± 11.30 uur tot 

12.30 uur in de Voorhof. Zaterdagavond 11 februari het stapeldiner. 

 

Church’s got talent: 
Heeft u een bijzonder talent en zou u/jij dit talent over willen brengen op de kinderen van JOP 

KIDS. Dan zijn wij op zoek naar u/jou! Op donderdagavond 15 maart willen wij een avond 

organiseren om de kinderen van JOP KIDS in aanraking te brengen met het talent van onze 

gemeenteleden. Het is de bedoeling dat u de kinderen een workshop geeft in uw/jouw talent 

tussen 19.00 -20.00 uur. 

Geef u dan nu op door te mailen naar jacqueline.vanbentum@rondomdevoorhof of te bellen 

naar 0332862810. Tevens kunt u hier ook terecht voor meer informatie over dit initiatief. 

 

Verjaardagsfonds: 
Bent u jarig geweest in januari? Dan hebt u vast onze felicitatie gemist.  De reden hiervan is 

dat we even niemand hadden om alles te organiseren. Jan van Dijk heeft ons vorig jaar gehol-

pen om het verjaardagsfonds aan te sturen. Daar zijn we heel blij om. Hij is er echter eind 

vorig jaar mee gestopt en we hadden niet op tijd een vervanger. We zij heel blij dat Trudy en 

Hans Stoffer dit nu over willen nemen. Zij gaan zich inwerken op alles wat er moet gebeuren. 

Daar is wat tijd voor nodig. 

We hopen per 1maart weer te kunnen starten. Tot dit tijd zult u ons dus even moeten missen. 

Maar de kerk is wel blij met u en we hopen met elkaar dat alle jarigen een fijne dag zullen 

hebben en het nieuwe jaar gaan genieten van Gods zegen. 

Mocht u iets van die blijdschap willen tonen in de vorm van een financiële bijdrage voor de 

kerk, dan nodigen we u uit om dit in een envelopje in de collecte te stoppen of over te maken 

op onze rekening nummer 6358.05.545 

Zodra alles weer normaal gaat verlopen, zullen we het u laten weten. 

Jacob van Leeuwen 

 

 

 

Tienerdienst: 
Op 12 februari is er weer een tienerdienst. Tijdens deze dienst willen we met elkaar kijken naar 

de betekenis van het avondmaal om vervolgens deel te nemen aan het avondmaal in de 

“gewone” kerkdienst samen met ouders en gemeenteleden. We zien jullie graag zondagochtend 

12 februari !!!! 

 

Filmavond di. 31 januari 19.30 uur in de Voorhof: 

De Voorhof en het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseren op dinsdag 31 januari om 19.30 

uur een filmavond in de Voorhof. De film die getoond wordt is Anche Libero va bene.  

De film gaat over Tommi. Een jongen van 11 jaar, timide en introvert, die leeft met zijn vader 

Renato en grote zus Viola. De drie leven een rustig, harmonieus leven in goede relatie tot el-

kaar, vooral dankzij het onverwoestbare optimisme van Viola. Dan keert moeder Stefania terug 

tot het gezin. Ze heeft haar familie al meerdere malen verlaten, maar zegt nu helemaal veran-

derd te zijn. Het is moeilijk voor het gezin om met de situatie overweg te kunnen. We zien 

daarbij de wereld vooral door de ogen van Tommi.  

In de film worden allerlei spanningen goed voelbaar gemaakt en krijg je als ouders een spiegel 

voorgehouden in de omgang met je kinderen. In hoeverre kun en mag je je kinderen deelgenoot 

maken van je eigen gevoelens en frustraties? Hoe werkt de spanning tussen afkeer en loyaliteit 

door in de relaties? Wat mag je van kinderen verwachten en wat niet?  Voor iedereen die zich 

met opvoeding bezig houdt een buitengewoon indringende en mooie film.  

Als je wilt komen, geef je dan even op bij ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl). 

 

Laatste nieuws over dhr. Konneh: 
Helaas heeft de rechtbank besloten dat dhr. Konneh zijn procedure niet thuis mag afwachten. 

Dat betekent dat hij tot de uitspraak van de rechter (mbt terechte uitzetting of niet) in de vreem-

delingen bewaring zal blijven. Dit kan enkele weken tot maanden duren. 

Wie hem een hart onder de riem wil steken kan dit doen door een kaartje te sturen naar: 

Detentiecentrum Zeist 

t.a.v. Sidike konneh det.nr 4551834 

afd.nr. 4 G 

Postbus 111 

3769 ZJ  Soesterberg 

 

Oud papier: 

Dit kunt u elke zaterdagmorgen in de container deponeren van 10.00 tot 13.00 uur. Deze staat 

op de Nijverheidsweg achter autoschade bedrijf Schreuder. Ingang naast nr.  

Uitnodiging: 
Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een 

glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te infor-

meren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.  
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