
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw Koudijs- Ederveen, Voor-

straat 59  en naar Mw Koudijs- Esser, Pr Beatrixlaan 16. 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: 100 Dagentijd collecte (ZWO) Blindenschool Al Shurooq, Pa-

lestijnse gebieden. In Beit Jala bij Bethlehem in de Palestijnse gebieden staat 

de Al Shurooq School voor blinde kinderen. Dertig kinderen volgen hier onder-

wijs 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 brailletypema-

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

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de 

automatisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk 

wereldwijd te beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financiële admi-

nistratie op een efficiënte manier uit te voeren. 

 

Berichten uit de gemeente:   
- Dhr. J. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is opgenomen in Zon en Schild, 

Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort.  

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

in Verzorgingshuis Sparrenheide, Sparrenheide 1, 3971 DA Driebergen-

Rijsenburg. 

- Mevr van der Putten (Kennedylaan 54) is voor revalidatie opgenomen in het 

zorgcentrum Nebo, Johan de Wittlaan 12 in Barneveld 

 
  

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Gerry Thiescheffer 

Diaken     : Jani Boer 

Organist     : Sander Booij 

Lector     : Alice Bossema 

Koster     : Bertus Brouwer 

Zingen     : Psalm 87 

      : Gezang 157:1,6 

1e Lezing     : Ezechiel 1:28b-3:3 

      : Psalm 19:1,3 

2e Lezing     : Marcus 2:1-12 

      : Acclamatie 

      : Gezang: 100:1-5 

      : Tussentijds 72 

 

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 26 februari 

10.00 uur ds. Dick Steenks 
40 Dagentijd Collecte; Voor de verandering! In de 40 dagentijd doen we dingen vaak net 

even anders. Door bezinning en door te vasten, richten we ons op God en de naaste. We leven 

toe naar Pasen, het feest dat de echte verandering mogelijk maakt. Wist u dat maar liefst een 

op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt jonger is dan achttien jaar? Deze kinderen 

zijn vaak gevlucht uit landen waar oorlog is. Eenmaal in Nederland aangekomen, is hun leven 

nog steeds angstig en onzeker. Mogen ze blijven of moeten ze terug? Eigenlijk leven deze 

kinderen een leven van volwassenen. Daar wil stichting De Vrolijkheid verandering in bren-

gen en daarvoor is deze collecte bestemd. 

 

18.30 uur drs. Wija van der Kaaden  Jongerendienst 
 

 

                  Quinquagesima 

 

             19 februari 2012 

 

      (Esto Mihi; wees voor mij een rots)         



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. 

(V)as(t)woensdagen: 

ZWO roept u op om 7 weken lang samen te vasten door 

middel van een ludieke actie.  

Aankomende week : een dag geen vlees ! 

Eet eens een dag geen vlees. Geef om elkaar, deel wat 

je hebt. Het bespaarde geld vragen wij u te sparen voor 

Moldavie. Hiervoor wordt een speciale box uitgedeeld bij 

de uitgang. Doe mee! 

 

Jongerendienst: 

Wanneer:  26 februari 2012 , 18.30 uur   Waar:  De Voorhof in Woudenberg  

Voorganger:  Drs. Wija van der Kaaden   Thema:  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! 

 

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 

beginnen. I.v.m de zaalgrootte is het prettig dat u zich vooraf opgeeft vóór 25 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 bijzon-

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

kel.  

 

Rock Solid @home: 

Aanstaande zaterdag (25 febr) is het weer zover: Rock Solid @home! De meest bijzondere 

Rock Solid avond van het seizoen. The boys and girls volgen ieder een eigen programma bij 

Rock Solidleiders thuis. Het thema is gezond leven & houden van jezelf. We vertrekken za-

terdag om 19.01 uur vanaf De Voorhof. Iedereen tussen de 12-15 jaar is van harte welkom. 

 

Alleenstaanden/gaanden: 
Na de ochtenddienst van zondag 26 - 2 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.   

 

 

 

 

Verjaardagsfonds: 

Zoals eerder aangegeven hebben Trudi en Hans Stoffer het verjaardagsfonds onder hun hoede 

genomen. De 1e ronde is er al weer uit. Prachtig! 

Echter komen ze ongeveer 5 lopers tekort die de kaarten met zakjes willen rondbrengen, met 

name in de wijk Zeeland, maar ook in andere wijken.  

Om de doorstart nu tot een echt succes te maken – ook voor de ontvangers – graag vrijwilligers 

hiervoor. 

Aanmelden kan bij  Hans en Trudi op tel. no 2861852 of mail hntstoffer@kpnplanet.nl .  

Hartelijk dank alvast!  
 

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. 

 

Stage Ruben: 

Vicaris Ruben den Hertog is afgelopen maandag begonnen aan zijn grote stage van 10 weken 

bij ons in de gemeente. Hij wil graag kennis met diverse gemeenteleden maken. Aangezien hij 

hier zo’n vier dagen in de week is (van maandag t/m donderdag) mag hij wellicht eens bij u 

aanschuiven bij het avondeten? U kunt hem via de mail uitnodigen: rdenhertog@pthu.nl 

 

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.  
 
 Agenda: 

Woensdag 22 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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