
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking:   

Liturgische kleur: Wit Wit is de kleur van vreugde, reinheid. 

Lezing: Johannes 20: 1-18 Thema: Opstaan door verandering 

Rond het gaffelkruis is een witte lap gedrapeerd. 

Op het groene mos( leven) een witte steen  aan de voet van  het kruis. Langs 

het kruis gaan witte bloemen omhoog. 

 Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Hildebrand-Sohier, 

Schans 25 en naar Dhr.B.v.Egten, De Steen 48 . Het zou fijn zijn als een ge-

meentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van  de dienst 

melden bij de koster. 

Collecten:   
1e  collecte: Paascollecte. Met Pasen is er een collecte voor een belangrijke 

groep in onze gemeenten: jongeren! Leden van de gemeente en met de wereld 

om hen heen. JOP gelooft in jongeren en JOP wil kinderen, tieners en jongeren 

ontmoeten en hen Gods aanwezigheid laten ervaren met behulp van werkmate-

riaal, cursussen, trainingen, activiteiten en advies.  

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. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is opgenomen in Zon en Schild, 
Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort.  

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

sialaan 2, 3851 PB te Ermelo. 

- Mw. N. van der Pol-van der Lee, De Nieuwe Poort 54, is ter revalidatie opge-

nomen in Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld 

- Mevr. Van de Putten is vanuit het ziekenhuis weer terug naar verzorgingscen-

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

- Mevr. G.M. Velker-van Essen Prins Bernhardstraat 31 is thuis herstellende 

van een geslaagde schouderoperatie.  

 

 

 

 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Guus Wateler 

Diaken     : Jani Boer 

Organist     : Ton van Dienst 

Lector     : Erna Veldhuizen 

Koster     : Bertus Brouwer 

Zingen      

 

 

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: 

15 april  
10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de ouderen middagen 
 

 

18.30 uur  Geen Dienst 
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(V)as(t)woensdagen: 
De Vastenactie is afgelopen. U mag alles weer eten en drin-

ken. Maar om elkaar geven en aan elkaar denken dat blijft, 
met doen en laten ! 

Dank voor uw medewerking. Het gespaarde geld van tij-

dens de Vastenactie mag in de mand in de hal en is bestemd 

voor Moldavie. 

Uw vreemde valuta of oude guldens kunt u kwijt in de kom in de hal. U helpt er ons project in 

Moldavië mee. 

 

Elisabet / Open Deur: 

De paaseditie van Elisabet en Open Deur is beschikbaar. Heeft u belangstelling dan kunt u 

een exemplaar meenemen. U vindt beide bladen op de koffietafel en in de folderstandaard in 

het halletje.  

 

Taakgroep Eredienst: 
Het nieuwe liedboek. In de schakel en op de vorige zondagsbrief heeft  u al iets kunnen lezen 

over het nieuwe liedboek voor de kerken. NIET  donderdag 19 april zoals in de schakel en op 

de vorige zondagsbrief vermeld stond maar op DINSDAG 17 april zal Pieter Endedijk ons 

verder informatie hierover geven. Naast een presentatie zal hij met begeleiding van piano of 

orgel met ons uit de voorbeeld liederen bundel  een idee geven van de nieuwe liederen die er 

aan zitten te komen. We gaan veel zingen! 

Wanneer? de Voorhof 17 april ( NIET 19 april) om 20.00 uur.  

Welkom namens de taakgroep eredienst  

 

Contactmiddag: 
De eerstvolgende contactmiddag is dinsdag 10 april. Aanvang: 14.30 uur. Het onderwerp is: 

Primaten/Fossielen. De heer Wijdeveld uit Veenendaal zal over dit onderwerp spreken. Harte-

lijk welkom! Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar Mw. Wildschut, tel.: 

286 1266 (alleen op maandagmorgen 9 april tussen 9 en 12 uur) of naar Mw. v.d. Arend, 

tel.: 286 2902. 

 
Belijdeniscatechisanten: 

De volgende 8 belijdeniscatechisanten hebben aangegeven op zondag 15 april belijdenis van 

hun geloof te willen doen: 

Arie Blok, J.F. Kennedylaan 56  

Iris Brandenburg, Frans Halslaan 28 

Joyce van Doorn, Pr. Beatrixstraat 21 
Nathalie Hazeleger, Ter Maatenlaan 27 

Riet Kramer, Schoutstraat 38 

Ruud van der Krogt, Veenhuizerveldweg 3 te Putten 

Rebecca van de Lagemaat, Ekris 7 

Jaap de Ronde,  Piet Heylaan 66 

 

 

 

 

Woensdag 11 april. 
Wie wil dat nu niet, gezellig een kopje koffie drinken met het vriendelijke gezicht van Gera 

erbij. Nu, deze wens kan in vervulling gaan op woensdag 11 april a.s. Om 9.00 uur. 

De enige tegenprestatie die we van u vragen is om woensdagmorgen ook een poosje de handen 

uit de mouwen te steken om de kerkzalen weer spik en span te maken.  

We rekenen op uw aanwezigheid. 

Ineke van Leeuwen 

 

Agenda: 
Woensdag  11 april 18.00 uur O.P.A. (oud papier) J.F. Kennedylaan e.o. 

 
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.  

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

  

 

 


