
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

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

plaan 17 en naar Dhr. en Mw. Veldman.  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 ondersteuning van het werk van  Corinne 

Anbeek in Moldavië. 

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: 

 - Mw. J. Haagsma, De Henschoterhof 24, is in verband met een lichte hersen-

bloeding opgenomen in het St. Elisabeth ziekenhuis, Ringweg Randenbroek 

110, 3816 CP Amersfoort.  
- 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. B. van Egten, De Steen 48, verblijft in woonzorgcentrum Vredenoord, 

Prins Alexanderweg 2, 3712 AA Huis ter Heide  
 

 

    

 

10.00 uur  

Predikant     : Kandidaat Ruben den Hartog 

Ouderling van dienst   : Guus Wateler 

Diaken     : Hilbrecht Haan 

Organist     : Seline Haalboom 

Lector     : Johan Thiescheffer 

Koster     : Bertus Brouwer 

Zingen     : Psalm98 1,2,3 

      : Gezang301 4,5                                  

1e lezing     : Deuteronomium4: 32 t/m 40                                                           

      : Ps119: 7-9                                                    

2e lezing     : Handelingen6: 1 t/m 7                                                                   
      : Gezang75: 10,11,12 

      : Gz108: 1,4-6       

      : Hoopvoor alle Volken 82 1-5 

      : Gz411:1 en 6 

 

 

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: 

13 mei  
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte:  Deze is voor de Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt 

ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 
18.30 uur  Leerdienst  

Komende zondag is er ’s avonds een leerdienst met als thema ‘… uw moeder en uw vader…’, 

een leerdienst over ouderschap. Aanvang 18.30. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar 

o.l.v. van ds. Steenks over deze dienst na te praten.   

 

             6 mei 2012 

                   Cantate   

                (Zingt) 



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 

 

Contactmiddag: 

Dinsdagmiddag 8 mei is de laatste contactmiddag voor de zomerstop. Aanvang: 15.30 uur. 
Na het drinken van een kopje koffie of thee gaan we genieten van een hoedenparade. Daarna 

komen enkele jongeren vertellen over hun reis naar Moldavië. De middag wordt afgesloten 
met een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich nog tot morgenochtend half 10 opgeven 

als u wilt deelnemen aan de broodmaaltijd. Belt u dan naar Mw. Wildschut, tel. 

2861266. Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken als u met de auto opgehaald wil worden. 

 

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. 

 
 Op zoek naar een boek: 

Kleinkinderen te logeren? Kom met ze naar de voorjaarsboekenmarkt: van Nijntje tot Harry 

Potter. Om voor te lezen of om zelf in weg te dromen. Trek aan die spijkerbroek en ga op 

kruistocht. Of schrijf een brief aan de koning!  

Tot ziens op 12 mei, vanaf half tien in De Voorhof. 

 

 Agenda: 

Woensdag 9 mei 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.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Voor uw agenda:  

Gemeenteavond in de Voorhof  

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

 

De Jaarekeningen:  
De jaarrekeningen van CVK, DIAKONAAT en ZWO liggen  vanaf zondag 6 mei ter inzage in 

de kerk. U kunt ook een exemplaar bij de scriba opvragen ( 2865772). Mocht iemand graag een 
exemplaar mee naar huis willen nemen, dan is dat ook geen probleem. 

In verband met ons milieu dan wel svp met het doel ze inderdaad te bestuderen. Als u vragen 

heeft wilt u die dan voor de Gemeenteavond op 16 mei bij de scriba indienen! 

Dank daarvoor. 

 

Permanente educatie: 

Van oudsher hebben onze predikanten drie maanden aaneengesloten studieverlof in de vijf jaar. 

Maar dat gaat veranderen. Wilt u weten wat ‘het nieuwe studieverlof’ inhoudt, kom dan naar 

onze gemeenteavond op 16 mei a.s. 

 

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.  
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