
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezing: Marcus 9: 2-10  

Thema: Aanwezig   

Kleur: Paars 

De witte gedrapeerde tule, in het hart van de stam, (Symbool voor God's aan-

wezigheid).  De drie witte stenen verwijzen naar Jezus, Mozes en Elia die staan 

in het licht van God.  De witte tulpen (gebed) 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. B. Alblas, Maarten van 

Rossumweg 15 en naar Mw. J.K. van der Steeg Eshoflaan 13. 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 het werk valt van de diver-

se taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk 
actief  te laten functioneren. 

 

Berichten uit de gemeente:   
- Dhr. J. van Leeuwen, Willem de Zwijgerlaan 34, is weer thuis uit het zieken-

huis in afwachting van een hartoperatie.  

- 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. 

- Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, verblijft in Heesteroord, Horten-

sialaan 2, 3851 PB te Ermelo. 
- Mevr van der Putten, Kennedylaan 54, is opgenomen in het verzorgingscen-

trum Nebo, Johan de Wittlaan 12, 3771 HP Barneveld. 

Zij wil u allen groeten en danken voor de vele kaarten die zij steeds mag ont-

vangen. Zij is hier erg blij mee. 

- Mw. Van Splunter, Jan Steenlaan 12, is na een heupoperatie weer thuis uit 

het ziekenhuis. 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Johan Thiescheffer 

Diaken     : Suzanne Siegers 

Organist     : Seline Haalboom 

Lector     : Anneke Bos 

Koster     : Anton Veldhuizen 

Zingen     : Psalm 25:1,2,3 

      : Projectlied 

      : Gezang 184:1,4 

1e Schriftlezing    : Ezechiel 3:16-27 

      : Gezang 30:1,2 
2e Schriftlezing    : Markus 9:2-10 

      : Acclamatie 

      : Gezang 173:1-4 

Gedachtenis     : Gezang 390:1,3 

      : Gezang 172:1,2,4 

 

Overleden: 

Op maandag 27 februari is op haar 91e verjaardag Johanna Maria (Jopie) Witter-Kieboom 

overleden. Ze woonde in de Amerhorst te Amersfoort, voorheen op de Henschoterhof hier in 

Woudenberg. De dankdienst voor haar leven vond zaterdagmiddag 3 maart plaats in de Voor-

hof, waarna we haar begraven hebben op de begraafplaats te Woudenberg.  

 

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 11 maart 

10.00 uur ds. J.S. Bosch 

Collecte: 100 Dagen tijd collecte 

 

Tienerdienst: 

Zondag 11 maart is er weer een tienerdienst voor jongelui vanaf 12 jaar. Jullie zijn allen weer 

van harte welkom in de soos om met ons de dienst te vieren en te beleven. We beginnen zoals 

gewoonlijk in de kerk om 10.00 uur. Graag tot volgende week! 

Hartelijke groet, De tienerdienstleiding 

 
18.30 uur Pastor N. Spiljaard  Leerdienst 

 

 

                   Reminiscere 

 

             4 maart 2012 

 

                     (Gedenk)         
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

(V)as(t)woensdagen: 

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

Geef om elkaar, deel wat je hebt. Het bespaarde geld 

vragen wij u te sparen voor Moldavie. Hiervoor is een 

speciale box uitgedeeld maar sparen in een envelop kan 
ook.  Doe mee! 

 

11 maart, Leerdienst met als thema:  “Het Mysterie van  de Liefde” 

Deze leerdienst is voorbereid door de taakgroep Vorming en Toerusting. Daar het jaarthema 

van de taakgroep gaat over LIEFDE hebben we nu als thema gekozen voor het MYSTERIE 

van de LIEFDE. Wat is liefde, hoe sta je hierin met name in deze tijd voor Pasen?   

De leerdienst begint om 18.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid met elkaar nog na te praten 

over wat er in de dienst naar voren is gekomen.  Voorganger is Nelleke Spiljaard, pastoraal 

medewerker en niet Elisabeth van Dijl wat per ongeluk verkeerd gemeld is in De Schakel. U 

bent van harte welkom. 

 
Groothuisbezoek Thema: Liefde 

In de periode van 19-29 maart worden er in de wijken ‘Groothuisbezoek’ georganiseerd. 

Er zijn nog enkele open plaatsen. Mocht u de uitnodiging gemist hebben of vergeten zijn, 

meldt u alsnog aan bij uw wijkouderling. Of e-mail a.j.hoogers@hccnet.nl. Bellen kan ook 

(033)-7850469. 

 

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 vrijwilli-

gers hiervoor. 

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

Hartelijk dank alvast!  

 

Oud papier: 

Ondanks eerdere oproepen is de oudpapierploeg van de Voorhof nog dringend op zoek naar 

ca 5 vrijwilligers die ca 3 keer per jaar willen helpen met het oud papier ophalen( ca 3 uur 

per keer, op woensdagavonden). 
U kunt zich hiervoor melden bij Kees van Wolfswinkel tel.nr 0653-950899. 

 
Afwezigheid ds. Dick Steenks: 
In verband met de Israëlreis is ds. Dick Steenks t/m 15 maart afwezig. Vanaf vrijdag 16 maart 

is hij weer bereikbaar. Ds. Pieter Koekkoek neemt de wijken van ds. Dick Steenks waar. 

 

Contactmiddag:  
Dinsdagmiddag 13 maart is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. 
Onderwerp: "Damast uit de kast".  Deze inleiding wordt verzorgd door mevrouw Weenink- 

van Oort uit Sneek. Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar mevrouw v.d. 

Pol, telefoon: 033 286 4563. 

 

 

Sediki Konneh : 

Goed nieuws. Dinsdag aan het eind van de middag heeft de IND besloten dhr. Konneh vrij te 

laten. De advocaat heeft zijn vrouw Fatou hier eind van de middag van op de hoogte gesteld.  

Hij was uiteraard erg blij maar gaf ook aan heel moe te zijn en een heel zware periode achter de 

rug te hebben. Vanaf nu zal dhr. Konneh zich 1x per 2 weken bij de politie in Utrecht moeten 

melden. Intussen zal de advocaat naar mogelijkheden zoeken een nieuwe procedure voor een 
vergunning tot verblijf voor hem aan te vragen. Dit wordt nog een ingewikkeld en langdurig 

verhaal. Veel dank aan al die mensen die zich op voor hen hebben ingezet. 

 

Moldavië: 

Van zaterdag 24 maart 20:00 uur tot zondag 25 maart 20:00 uur gaan 11 jongeren en 4 begelei-
ders 24 uur lang naar de kerk. Zij organiseren in die 24 uur allemaal leuke en gezellige activitei-

ten waar u aan deel kunt nemen. Zo beginnen ze met een spetterend concert en muziek work-

shop, is er film en filmcafé, zijn er workshops, spelletjestijd, lunch, hightea en diner enz. Zie de 

Schakel voor het programma. Voor elk wat wils. En natuurlijk ook zondag om 10:00 uur dienst 

en om 18:30 uur Jongerendienst. Voor een aantal activiteiten wordt een kleine bijdrage ge-

vraagd, soms gaat de collectezak rond. Het doel van de jongeren is namelijk geld inzamelen 

voor het project in Moldavië. Daar gaan ze voor kinderen aan de slag, om hun kwaliteit van 

leven te vergroten. Uw bijdrage komt dan ook volledig ten goede aan het project. De jongeren 

betalen zelf hun reisgeld. Uw gift is ook van harte welkom. U kunt deze overmaken op bankre-

kening 38.24.66.268 ten name van de Diaconie De Voorhof. 

 

Israëlreis: 

Een groep van 42 personen zal maandag 5 maart om 07.30 uur vanaf de Voorhof vertrekken 

voor een reis naar Israël o.l.v. ds. Dick Steenks en Cor van Langeveld. Als alles naar wens ver-

loopt zal de groep op donderdag 15 maart weer in Woudenberg terugkeren rond middernacht.  

Familie, vrienden en belangstellenden kunnen onze verrichtingen in Israël op onze website 

www.pkndevoorhof.nl/israelreis (Israël typen zonder trema op de e) en klik dan op reisverslag. 

Ook is het mogelijk om een e-mailbericht naar ons te sturen terwijl wij aan het reizen zijn, dat 

kan via steenks@pkndevoorhof.nl Op zondag 11 maart zal de groep op dezelfde tijd als onze 

kerktijd een kerkdienst houden in Jeruzalem.  

 

Agenda: 
Woensdag 7 maart        18.00 uur O.P.A. (oud papier) J.F. Kennedylaan e.o. 
Woensdag 7 maart        20.00 uur    Bijbelstudie Romeinen. We bespreken Romeinen 1-15 

 

De Voorhof voor Moldavië : 

Wie kent het niet, u zoekt een pen, maar deze is nergens te vinden. De jongeren voor Moldavië  

hebben de oplossing voor u! Wij hebben unieke pennen te koop, met de opdruk: de Voorhof  

voor Moldavië. Na de kerkdienst kunt u deze kopen bij onze statafel! 
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