
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Mw. Kwakernaak-Berkhof, 

M. v. Rossumweg 13 en naar  Dhr. Jetten, W. de Zwijgerlaan 199. 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: Deze is bestemd voor de Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort. 
2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten val-

len die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondags-

brief etc. 

 

Berichten uit de gemeente: 

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

Wittlaan 12, 3771 HP Barneveld. 

 

  

“100 dagentijd” 
“De 100 dagentijd is nog niet ten ein-

de. 40 dagen tot Pasen en 100 dagen 

tot Pinksteren. De kom met vreemd 

geld is dan ook nog steeds aanwezig in 

de hal. Het is een groot succes al is de 

waarde ervan nog niet duidelijk. ZWO 

ondersteunt Moldavië, de bouwreis van de jeugd maar ook projecten van Kerk 
in Actie. Vreemd geld is dus nog steeds welkom. 

De collectedoosjes van de Vastenactie zijn nog niet allemaal ingeleverd . U 

kunt uw besparingen van de vastenactie kwijt op de statafel in hal door middel 

van de doosjes of envelop.” 

 

 

 

 

    

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Jan Kromhout 

Diaken     : Gert Jan Busser 

Organist     : Seline Haalboom 

Lector     : Berthe Strengers 

Koster     : Ad Kleinveld 

Zingen     : Psalm 33:1,2,8 

      : Kinderlied “van een tot tien” 

1e Schriftlezing    : Micha 4:1-7 

      : Gezang 425:1,2,3,5 

2e Schriftlezing    : Handelingen 3:1-16 
      : Acclamatie 

      : Gezang 218:1,2,3,4,7,8 

      : Gezang TT 49 

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:  Jongerendienst 

Predikant     : ds. Dick Steenks en  
        kandidaat Ruben den Hartog 

Ouderling van dienst   : Diane Kegler 

Diaken     : Tineke van Langeveld 

Koster     : Peter van Huigenbosch 

Thema:  “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 liefde 

te delen en ervan te genieten. In deze dienst 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 jongeren vanaf 12 jaar.  

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

29 april  
10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor aanschaf van de paas-

kaars en andere kaarsen.  
 
18.30 uur  GEEN DIENST 

 

   

  

 

             22 april 2012 

        Misericordias Domini      

(de barmhartigheid van de Heer) 



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. 

 

 

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 bij-

zondere 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: Angelique Mar-

tini, 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 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  

 

Grote letter SCHAKEL: 

Er zijn verschillende gemeenteleden die graag een SCHAKEL krijgen  

op A4 formaat, dus in een grote uitvoering ( zoals dat ook met de liturgie wel gebeurt) 

Er zijn van deze editie nu al enkele exemplaren GROOT  gedrukt, maar we willen graag ho-

ren en zeker weten, wie er prijs op stelt. Zodat er straks voldoende zijn. 

Wilt u dat melden bij de scriba of bij uw wijkouderling 
Dan zorgen wij dat u er voortaan een krijgt. de scriba tel 2865772 

 

Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 april tot en met 6 mei. In dringende gevallen kan 

contact opgenomen worden met ds Dick Steenks dan wel met een van de ouderlingen. 
 

Op zoek naar een boek: 

Weet u nog niet waar de vakantie doorgebracht gaat worden? Laat u inspireren door de veel-

heid aan reisgidsen en reisverhalen op onze voorjaarsboekenmarkt. Kom op 12 mei naar De 

Voorhof, tussen  09.30 en  14.30 uur. 

Moldavie: 
Op 19 juli hoopt de groep jongeren voor Moldavië te vertrekken naar de plaats van bestem-

ming. Ter plekke slapen wij in een tent. Vanuit Nederland moeten luchtbedden/ matjes en 

slaapzakken meegenomen worden. Heeft u nog een oud luchtbed/ matje en/ of slaapzak? De-

ze spullen laten wij achter in Moldavië zodra wij terug gaan. Of wilt u ons graag concreet 

sponsoren doormiddel van slaapzakken, ook dat is mogelijk! Deze spullen mogen ingeleverd 

worden bij Jacqueline van Bentum (Nico Bergsteijnweg 143). 

 

 

 

 

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  

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 29 - 4 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente 

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.   

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 en of  middagen voor haar invallen met koffie schenken in  

De Voorhof ?  Er moeten nog een aantal middagen/avonden ingevuld worden.  

Vele handen maken licht werk!! S.V.P. opgeven bij Gera : 
 geradelange49@gmail.com   of : 06 12 78 28 75 of op de lijst bij het keukenbuffet. 
 

Agenda: 
Woensdag  25 april 18.00 uur O.P.A. (oud papier) Nico Bergsteijnweg 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkndevoorhof.nl

