
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. J. de Penning, Piet Heijn-

laan 30 en naar  Mw. Mulder-Buimer, Vermeulenhof 5 .  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 diaconale doelen, waaronder 

o.a. de kosten voor aanschaf van de paaskaars en andere kaarsen. 
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. 

- Mw. J. van de Putten verblijft in verzorgingscentrum Nebo, Johan de Witt-

laan 12, 3771 HP Barneveld. 

- Dhr. Ben van Egten is opgenomen in :Vredenoor, Prins Alexanderweg 2 
  3712 AA Huis ter Heide 

 

 

Voor uw agenda:  

Gemeenteavond in de Voorhof  

Woensdag 16 mei a.s. 20.00uur  
Nadere informatie staat in de recente SCHAKEL  

Let ook op aanvullende berichtgeving op de komende zondagsbrieven.  

 

    

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Berthe Strengers 

Diaken     : Frederika Haalboom 

Organist          : Sander Booij 

Lector          : Alice Bossema 

Koster          : Johan Stoffer 

Zingen          : Psalm 66 : 1 en 5 

           : Psalm 66 : 6 

           : Gezang 75 : 13, 14 en 15 

Schriftlezing         : Johannes 10 : 11 t/m 16 

                      : Gezang 313 : 1, 2 en 3 
Schriftlezing          : Handelingen 5 : 12 t/m 32 

           : Gezang 313 : 4, 5, 6 en 7 

           : Gezang 314 : 1, 2 en 4 

           : Gezang 409 : 1 en 5 

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:  Clubkampdienst JOP kids 
Predikant     : Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Diane Kegler 

Diaken     : Gerard Mateman 

Organist                : Piet de Vries 

Koster                :  

Waar je woont op deze wereld  

Kleuren 

Van A tot Z 

Mijn God is goed 

Bijbellezing  : Exodus 14  - de tocht door de Rode Zee (uit: Het hoogste Woord) 

Door de wereld gaat een woord  

Bijbellezing  : Lucas 5 : 17  t/m 20 en 24 t/m 26 

Abba Vader  

Mijn zegen krijg je mee 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

6 mei  
10.00 uur Kandidaat Ruben den Hartog 

Collecte:  Deze is voor de ondersteuning van het werk van  Corinne Anbeek in Moldavië. 

 
18.30 uur  GEEN DIENST 

 

   

  

 

             29 april 2012 

                   Jubilate     

                (Juicht) 



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. 

Kaartenactie voor vreemdelingenkinderen: 
Kerk in Actie is, in samenwerking met de projectgroep vluchtelingen van de Raad van kerken 

en de stichting Inlia een campagne voor de rechten van vreemdelingenkinderen gestart. Met 
kaarten, die gestuurd kunnen worden aan de minister van Immigratie en Asiel, wordt hij aan-

gesproken op de naleving van kinderrechten voor vreemdelingenkinderen. Het gaat daarbij 

om rechten die alle kinderen in Nederland behoren te hebben, ongeacht de overtuigingen van 

ouders of andere familieleden. Tot nu toe worden de rechten van vreemdelingenkinderen nog 

te vaak geschonden. De diaconie heeft een aantal van deze kaarten voor u besteld. Na deze 

dienst vindt u de kaarten in de hal. Iedereen kan de voorgeadresseerde kaart ondertekenen en 

rechtstreeks aan de minister sturen.  

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 

 

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 

 

Contactmiddag: 

Dinsdagmiddag 8 mei is de laatste contactmiddag voor de zomerstop. Aanvang: 15.30 

uur. We beginnen met een hoedenparade en daarna komen enkele jongeren vertellen over hun 

reis naar Moldavië. De middag wordt besloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Als u aan 
de broodmaaltijd wilt deelnemen dan is het noodzakelijk dat u zich voor 4 mei opgeeft. Dit in 

verband met de voorbereidingen. U kunt zich aanmelden bij: mevr. M. Wildschut, tel. 

2861266 of bij mevr. M. van den Arend, tel. 2862902. Als u met de auto opgehaald wil wor-

den belt u dan ook een van de eerder genoemde telefoonnummers. 

 

Zilveren speld: 
Ook dit jaar geven wij graag een zilveren speld aan een vrijwilliger die zich al vele jaren met 

hart en ziel inzet in onze gemeente. Wie zou dat zijn? Wilt u weten wie dit jaar de speld opge-

stoken krijgt? Dat kunt u zelf zien op de gemeenteavond 

U bent van harte welkom. 

 

 

 

 

Transport naar Moldavië: 

Wij zijn op dit moment kleding aan het inpakken wij doen dit in bananendozen maar we hebben 

er te kort. Als U er één of meerdere tegenkomt wilt u dan aan ons denken. 

U mag ze op Ekris 18a bij de voordeur neerzetten. 

Alvast Hartelijk bedankt.  Hans&Trudi Stoffer 

 

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? Deze 

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

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

bij Jacqueline van Bentum (Nico Bergsteijnweg 143). 

 

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.   

 

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: 

Uitgekookt of uitgehongerd?Laat je inspireren door onze grote voorraad boeken op het gebied 

van eten en drinken.  

Op de voorjaarsboekenmarkt. Op 12 mei, vanaf half tien. In De Voorhof. 

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

