
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

(eerste zondag van de Paaskring) 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Sangster- v Logchem, 

Tabaksland 66 en Dhr en Mw van Mourik, Dorpstraat 28G.  

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:  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 wereldwijd, die in een noodsitu-

atie 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.  

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen van de 

kerkzaalvloer die u nu ziet, mooi opgeschuurd en opnieuw behandeld. 

 

Berichten uit de gemeente:   

-Dhr van der Wal (Stationsweg west 110) is thuis gekomen uit het ziekenhuis. 

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

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

- Mw. G. Schildmeijer-van Schuppen, Vermeerlaan 10, verblijft ter revalidatie 

in Verpleeg- en reactiveringcentrum Nassau Odijckhof,  Nassau Odijcklaan 3, 

3971 BN Driebergen-Rijsenburg. 

 

Geboorte: 

Op 1 februari jl. is Lauren Alicia geboren, dochtertje van Ruth Bossema en 

Matthijs Kragting, p.a. Laanzicht 49 te Woudenberg. 

   

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Carolien Arnold 

Diaken     : Suzanne Siegers 

Organist     : Seline Haalboom 

Lector     : Trudi Stoffer 

Koster               : Cor Stuivenberg 

Zingen     : Psalm 138:1,3 

      : Gezang 313:1,4,7 

      : Kinderlied: Laat de kinderen tot mij komen 

1e Lezing     : Ezechiel 1:1-14 

      : Tussentijds 42 

2e Lezing     : Matteus 13:24-30 

      : Acclamatie 

      : Gezang: 162 

      : Gezang 281 

 

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 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 12 februari 

10.00 uur ds. Dick Steenks Viering heilig Avondmaal 
Collecte: Protestantse Kerk Eredienst & Kerkmuziek: Kerkmuziek, als onderdeel van de 

eredienst, is bijna zo oud als de kerk zelf. Hoe zou een dienst zijn zonder zang en muziek? 

Hoe zou het zijn als we altijd zouden zingen zonder enige muzikale begeleiding? Kerkmuziek 

heeft een lange en rijke traditie. Er zijn eeuwenoude psalmen, liederen, gezangen die door 

elke generatie opnieuw gespeeld en gezongen worden. Dat geeft iets vertrouwds, iets herken-

baars, en vaak ook iets dierbaars.  

 

 

18.30 uur ds. Pieter Koekkoek Dienst voor Kerk en School 
Thema is Genezingen.  

De dienst is vooral gericht op en voorbereid met de kinderen van groep 5 t/m 8 van de Kon. 

Julianaschool. 

 

                   Septuagesima                                              

             5 februari 2012 

 

                         



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  „t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

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. 

 

Bijbelstudie: De brief van Paulus aan de Romeinen: 

In het najaar stonden al een paar avonden gepland om de brief van Paulus aan de Romeinen te 

bestuderen. Helaas waren er toen te weinig deelnemers. Mochten er mensen zijn die hier 

alsnog belangstelling voor hebben dan wordt hiermee binnenkort opnieuw gestart. Als er ten-

minste 5 deelnemers zijn beginnen we. De datum van de 1e avond bepalen we dan in onder-

ling overleg. Opgeven kan bij ds Pieter Koekkoek. 

 

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 zondagoch-

tend 12 februari !!!! 

 
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 ons rekeningnummer SKG 63.58.05.545  t.n.v. De Voorhof, Woudenberg 

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

Jacob van Leeuwen 

 

 

 

 

 

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. 

 

ROCK SOLID: 
Love is in the air ªªª. Het is bijna Valentijn en dat kun je natuurlijk niet zomaar voorbij laten 

gaan. Kom daarom zaterdag 11 februari om 19.01 uur naar Rock Solid en ontdek de liefde. Het 

gaat over „houden van‟, true love, hartjes, liefdestop5, plakkerdeplak en nog veel meer ª 

Tot zaterdag  ªªª 

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. 21.  

 

Agenda: 

Woensdag  8 februari 18.00 uur O.P.A. (oud papier) J.F. Kennedylaan e.o 

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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