
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Mw. Hoekstra-Mulder, 

Tromplaan 17 en naar Mw. Huisman- Dercksen, Veldschans 12.  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 t.b.v. de 

ouderen middagen. 

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 

- Dhr. G. van de Peut, Albert Cuyplaan 25, is opgenomen in het Meander Me-

disch Centrum, loc. De Lichtenberg, Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort. 

- Mevr. Van de Putten verblijft nog in verzorgingscentrum Nebo, Johan de 

Wittlaan 12, 3771 HP Barneveld. 

 

Geboorte: 

Op 5 april 2012 is Arta Maria Jannie (roepnaam Elise) geboren. Ze is het doch-

tertje van Richard en Marja Keizer-van Santen, Van Steenbergenlaan 15,3931 

WR Woudenberg. 

  

 

  
 

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Alice Bossema 

Diaken     : Gert Jan Busser 

Organist     : Sander Booij 

Lector     :  

Koster     : Cor Stuivenberg 

Zingen      
 

Er zijn 8 belijdeniscatechisanten die vanmorgen belijdenis 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 

Er is een Liturgie 

 

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: 

22 april  
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Deze is dan bestemd voor de Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort 
 
18.30 uur  Jongerendienst 

  ds. Dick Steenks en kandidaat Ruben den Hertog 

 

   

  

 

             15 april 2012 

             Quasi modo geneti 

   (als pasgeboren zuigelingen) 



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. 

 

 

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  

 

Jongerendienst 22 april “Let’s talk about sex!” 

We moeten het er maar eens over hebben. Over sexualiteit, want dat heeft ook alles met liefde 

te maken, ons kerkelijk jaarthema. We mogen seksualiteit niet misbruiken om anderen te 

schaden, te vernederen en te onderdrukken. Maar we mogen het wel gebruiken om onze lief-

de te delen en ervan te genieten. In de jongerendienst van aanstaande zondag gaan we in de 
Bijbel op zoek naar verhalen en meningen over de lichamelijke liefde. En we stellen ons de 

vraag, hoe ga je als gelovige anno 2012 om met (jouw) sexualiteit? Deze dienst is voor jonge-

ren vanaf 12 jaar.  

In de kerkdienst gaan ds. Dick Steenks en kandidaat Ruben den Hertog voor. Aanvang 18.30 

uur Protestantse Gemeente De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139.  

 

Chagall”De schilder en de liefde”: 
Chagall “De schilder en de liefde”, een muzikale raamvertelling door Frans Ort,  

 i.s.m. Chorall o.l.v. Henk Ruiter.  

Slotavond Vorming en Toerusting, Zaterdag 12 mei in de Voorhof,  

Zaal open vanaf 20.00 uur voor een kopje thee/koffie met cake. 
De uitvoering begint om 20.30 uur. Na de uitvoering is er nog gelegenheid om na te praten 

over deze bijzondere raamvertelling. Vanaf 15 april vindt U in de hal intekenlijsten om voor 

die avond cake/koek of wat hapjes te maken voor na de voorstelling. Contact personen: Ange-

lique Martini, tel. 2863343 en Gerry Thiescheffer, tel 2866720 

Voor de uitvoering wordt €5 gevraagd om de kosten te dekken.(minder geven mag ook) 

Toegangskaarten verkrijgbaar bij de VVV, De Voorhof en de Catharinakerk.Meer informatie 

in de Schakel en op www.pkndevoorhof.nl  

 

Eerste Woudenbergs filosofisch café: 

Omdat de maand april is uitgeroepen tot de maand van de Filosofie wil de taakgroep V&T op 

donderdagavond 26 april een “filosofisch café” houden. De Amersfoortse dr. in de filosofie 

Desirée Berendsen zal een voordracht houden over de liefde, waarna we onder leiding van 
discussieleider Edward Arnold met de aanwezigen het onderwerp verder willen uitdiepen.  

De kerk kan op deze manier proberen geluiden van buiten de kerk en van binnen de kerk te 

laten horen. 

Donderdagavond 26 april 20.00 uur in de Soos  toegang: € 3,00 

vanaf 19.45 uur is er koffie  

Na afloop kan er nog nagepraat worden met een glas wijn, een biertje of een sapje  

 

 

 
Voor uw agenda:  

Woensdag 16 mei a.s.... 20.00uur  

Gemeenteavond in de Voorhof  
Nadere informatie volgt  in de komende SCHAKEL  

en op de komende Zondagsbrieven  

 

Agenda:  

Woensdag 18 april: Bijbelstudie Romeinen, aanvang 20.00 uur. We lezen Romeinen 9-12 

 

Helende steentjes: 
Afgelopen Zondag kreeg mijn vrouw, Metje, helende steentjes van een “kind” uit de Voorhof. 
Wij zouden graag willen weten van wie deze afkomstig waren. Ze hebben geholpen want het 
gaat weer goed met haar. Spreek mij  even aan, ik ben in de Kerk, of bel: 2862576. 
Kees van Holland. 

 

Oproep: 
Van af  26 april is Gera de Lange als beheerster ca. 6 weken uit de running door een schouder 

operatie. Wie wil er enige avonden / middagen voor haar invallen i.v.m. werkzaamheden in     

De Voorhof ?   Vele handen maken licht werk!! 

S.V.P. opgeven bij Gera : geradelange49@gmail.com   of : 06 12 78 28 75  
 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkndevoorhof.nl

