
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. en Mw. Leebeek, Rem-

brandtlaan 5 en na de avonddienst naar Mw van Kleef- Heikamp, Burgwal 111.  

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:  De Avondmaalscollecte is bestemd voor de ZWO in 2012 be-

stemd voor Moldavië. Met eigen ogen, en eigen handen gaan een aantal jonge-

ren uit de Voorhof werken aan een project in Moldavie. Een opmaat voor de 

100 dagentijd waarin ZWO samen met u 'actie' gaat voeren.  
2e  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 zon-

der enige muzikale begeleiding? Kerkmuziek heeft een lange en rijke traditie. 

Er zijn eeuwenoude psalmen, liederen, gezangen die door elke generatie op-

nieuw gespeeld en gezongen worden. Dat geeft iets vertrouwds, iets herken-

baars, en vaak ook iets dierbaars.  

 

Berichten uit de gemeente:   
- 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. 
-Mevr  J. van der Putten-Oosterhout, Kennedylaan 54 is na een herseninfarct 
opgenomen in het Meander Mc  Loc. Elisabeth Ringweg Randenbroek 110, 
3816 CP Amersfoort. Waarschijnlijk zal zij binnenkort voor revalidatie naar  

het verpleeghuis Norschoten in Barneveld worden overgebracht.  

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

 

10.00 uur Viering heilig Avondmaal 

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Jan Strootman 

Diaken     : Cor van Langeveld 

Organist  : Piet de Vries 

Lector  : Willy Geuze 

Koster  : Mary Vunderink 

Zingen  : Evangelische Liedbundel 241 : 1 en 2 

                 : Gezang 463 : 1 en 2 / 4 / 5 

Schriftlezing     : Ezechiël 1 : 15 t/m 2 : 1 

      : Gezang 447 : 1, 2, 3 en 4 

      : Psalm 99 : 1 en 4 

avondmaalsliturgie 

     

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 Dienst voor Kerk en School 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Alice Bossema 

Diaken     : Tineke van Langeveld 

Organist     :  

Koster     : Jan de Lange 

 

Thema is Genezingen.  

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

Julianaschool. 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 19 februari 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: 100 Dagentijd collecte (ZWO) Blindenschool Al Shurooq, Palestijnse gebieden. 
In Beit Jala bij Bethlehem in de Palestijnse gebieden staat de Al Shurooq School voor blinde 

kinderen. Dertig kinderen volgen hier dagonderwijs en verblijven in het internaat. Kinderen 

komen voor een periode van vier tot vijf jaar naar de school en worden zo begeleid dat ze 

daarna verder kunnen in het reguliere onderwijs. Ze leren braille en krijgen een eigen braille-

typemachine. Er is ook aandacht voor vaardigheden zoals wassen, aankleden en koken.  

 

18.30 uur drs. Wija van der Kaaden  Jongerendienst 
 

 

                  Sexagesina                                            

             12 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. 

Bijbelstudie:  
De brief van Paulus aan de Romeinen. Aangezien er voldoende deelnemers zijn start deze 

studiegroep op woensdag 15 februari. Aanvang 20.00 uur. Mocht u zich nog niet hebben ge-

meld maar wel mee willen doen dan kunt u woensdag gewoon komen.  
 

Tienerdienst: 
Vandaag 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 !!!! 

 

Jongerendienst: 

Wanneer:  26 februari 2012 , 18.30 uur 

Waar:   De Voorhof in Woudenberg  

Voorganger:  Drs. Wija van der Kaaden 

Thema:   Alles is Liefde 

Alles is liefde… 

Duizenden, misschien wel miljoenen liedjes zijn erover de liefde geschreven, maar wat is nou 

liefde?! In de jongerendienst van zondag 26 februari hopen we hier een verrassend antwoord 

op te geven. In deze dienst wordt de muziek verzorgd door Coen van den Heuvel & Band uit 

Veenendaal en Drs. Wija van der Kaaden uit Rhenen gaat voor. Na de dienst is er de gelegen-

heid om de gelijknamige film „Alles is Liefde‟ te kijken, uiteraard onder het genot van een 

hapje en een drankje. De dienst start om 18.30 uur in De Voorhof in Woudenberg, Nico Berg-

steijnweg 139.  Zorg dat je erbij bent! 

 
GELOOFSKOFFERTJE: 

Vanaf volgende week is het geloofskoffertje weer beschikbaar. Wilt u ook eens gebruikma-

ken van dit koffertje dan krijgt u nu de kans. Wees er snel bij, want als het koffertje ergens 

gaat logeren is het voor drie weken. Voor degenen, die er niet helemaal mee bekend zijn het 

volgende. Het geloofskoffertje bevat bagage op de levensweg, die een kind gaat. Dit koffertje 

is gevuld met uitgekiend waardevol materiaal: Bijbelverhalen, zowel om voor te lezen als om 

zelf te lezen, spel, muziek en ook voor de ouders zit er het één en ander in en een logboek. 

Dat is heel belangrijk. Je ontvangt een persoonlijke koffer en je geeft iets persoonlijks er aan 

mee door iets in het logboek te schrijven, iets wat je geraakt heeft of iets wat je interessant 

vond. De koffer is lijfelijk aanwezig in de huiskamer. Het valt niet te vergelijken met die uit-

nodiging over de mail, die je makkelijk laat staan of delete. Je bent een paar weken zichtbaar 

in die huiskamer aanwezig! Pak de telefoon en reserveer het koffertje. E-mailen mag ook. Het 

koffertje wordt bij u thuis gebracht en na drie weken weer opgehaald. 

Ineke van Leeuwen  Tel. 2858220  e-mail : csvanbarneveld@hetnet.nl 

 

Bijbelgespreksgroep Genesis: 

Op donderdagavond 16 febuari 2012 om 19.45 uur in de Voorhof vervolgen we de bijbelge-

spreksgroep Genesis o.l.v. ds. Dick Steenks. We gaan samen Genesis 2 lezen en bespreken. 

De andere data van deze gespreksgroep zijn 22 maart, 19 april en 24 mei.  

 

 

 

 

Uitnodiging Bibliodrama -avond 28 februari: 

Op dinsdag 28 februari zal een Bibliodrama-avond gehouden worden in De Voorhof. Onder 

verantwoordelijkheid van taakgroep Vorming & Toerusting zullen Bep van Norden en Corine 

de Kruijf deze avond verzorgen. Bibliodrama is een manier om verhalen, personen en thema‟s 

uit de Bijbel uit te spelen. Tijdens deze avond gaan we aan de slag met diverse werkvormen 

rondom het thema „Liefde in beweging’.. Iedereen vanaf ongeveer 14 jaar is van harte uitge-

nodigd voor deze avond! Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur willen we be-

ginnen. I.v.m de zaalgrootte is het prettig dat u zich vooraf opgeeft vóór 21 februari 2012. Dit 

kan bij Corine de Kruijf via de mail info@kzieje.nl of telefonisch (06) 18340158 of bij Bep 

van Norden (033) 2866655. Wij hopen u en jou te ontmoeten en zien uit naar een bijzondere 

avond! Meer hierover kunt U lezen op de website www.pkndevoorhof.nl en in de Schakel.  

 

KOFFIE IN DE VOORHOF: 

Woensdag 15 februari a.s. bent u allen weer welkom bij Gera op de koffie in De Voorhof. 

Behalve de gezelligheid is er ook weer gelegenheid de kerk en de zalen te ontdoen van stof, de 

ramen te lappen en meer van dat soort werk. Het is een voorrecht om daar aan mee te doen, dus 

ga ik er vanuit dat velen elkaar zullen ontmoeten op woensdag 15 februari a.s. om 9.00 uur in 

DeVoorhof. 

Ineke 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. 

 

Vakantie: 
ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 18 t/m 26 februari. In dringende gevallen kan contact 

worden opgenomen met ds Dick Steenks of een van de wijkouderlingen.  
 

Contactmiddag: 

Dinsdagmiddag 14 feb. wordt de maandelijkse contactmiddag gehouden. Aanvang; 14.30 

uur.  De heer De Groot uit Leersum komt en het onderwerp is: "De boswachter vertelt over 

de Gelderse vallei en over de Utrechtse heuvelrug". Voor vervoer kunt u bellen naar Me-

vrouw v.d. Pol, tel. 2864563  
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