10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Zingen
1e Schriftlezing
2e Schriftlezing

ZONDAGSBRIEF
: ds. Pieter Koekkoek
: Gerry Thiescheffer
: Wil Kromhout
: Sander Booij
: Anneke Bos
: Anton Veldhuizen
: Psalm 66: 1, 6, 7
: Gezang: Jij, God die onze Vader bent (lied school)
: Jesaja 45: 20 t/m 25
: Gezang 464
: Handelingen 11: 1 t/m 18
: Acclamatie
: Tussentijds 87
: Gezang 14: 1, 3
: Gezang 247

Gedachtenis
Slotlied
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:

Leerdienst met als thema:”...uw moeder en uw vader…”
Een leerdienst op Moederdag over ouderschap
Predikant
: ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst
: Nieke Meijer
Diaken
: Gerrit Jan Busser
Organist
: Piet de Vries
Koster
: Jan de Lange
Zingen
: Zingerderwijs 131 (melodie: Gez. 132)
: Psalm 103: 1 en 5
Lezing
:Exodus 2: 1 t/m 10, 1 Koningen 3: 16 t/m 27
:Lucas 2: 41 t/m 51, Lucas 15:11 t/m 24
Zingen
:Alleluja (Taizé)
:Ubi Caritas (Taizé)
Gezangen voor Liturgie 650 :(wek mijn zachtheid weer)
: Gezang 409: 1, 3 en 4
: Gezang 94
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar o.l.v. Ds. Steenks over deze dienst na te praten.
Kerkdiensten volgende week:
Donderdag 17 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur
ds. Pieter Koekkoek
Collecte: Deze is voor de ZWO Moldavië.
Zondag 20 mei
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Collecte: Wezenzondag, Collecte eigen gemeente.
Voor verdere toelichting, zie pagina 5 van de Schakel
18.30 uur
Geen Dienst

Protestantse gemeente De Voorhof in Woudenberg

13 mei 2012
Rogate
(Bidt)
Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. G.M. Morren, Mesdaglaan 2 en vanavond naar Mw. Van Dijk-Eggers, Kersentuin16. 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 gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen
onze gemeente.
2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die
gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.
Voor uw agenda:
Gemeenteavond in de Voorhof
Woensdag 16 mei a.s. 20.00uur
Nadere informatie staat in de recente SCHAKEL
Berichten uit de gemeente:
Overleden: Op 6 mei j.l. is overleden: Klazina Moesbergen-Berkhof, Kersentuin 5, op de leeftijd van 94 jaar. De begrafenis heeft p-laatsgevonden op 10
mei j.l. op de begraafplaats in Woudenberg
Sophie Aalberts, Gouden Regen 74, 3931ZE, heeft een blindedarmoperatie
ondergaan en is nu weer thuis om daarvan te herstellen.
Mw. J. Haagsma, De Henschoterhof 24, verblijft in Verzorgcentrum Birkhoven
Soesterweg 593-1,Kamer 16,3819BA, Amersfoort.
Dhr. J. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is opgenomen in Zon en Schild,
Utrechtseweg 266. 3818EW te Amersfoort.
Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79. verblijft in Heesteroord, Hortensialaan 2, 3851PB, te Ermelo.
Mw. N. van der Pol-van der Lee, De Nieuwe Poort 54, is ter revalidatie opgenomen in Norschoten, Klaverweide 1, 3773AW Barneveld.
Dhr. B. van Egten, De Steen 48, verblijft in woonzorgcentrum Vredenoord,
Prins Alexanderweg 2, 3712AA, Huis ter Heide.
Mw. J. van de Putten verblijft in verzorgingscentrum Nebo, Johan de Wittlaan
12, 3771 HP Barneveld.
Geboren: 3 mei 2012: Boris Jan, zoon van Henk en Naomi van de Haar, Gouden Regen 4, 3931ZE,N6

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 opgestoken krijgt? Dat kunt u zelf zien op de gemeenteavond
U bent van harte welkom.
De Jaarrekeningen:
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.

Agenda:

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

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 informeren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.

Vreemd Geld:
De kom met vreemd geld is 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.Indien u geen
vreemd geld meer heeft dan is dit geen probleem. Er mogen euro’s in de melkbus in de hal,
hiermee kan de jongeren in de hal meer werk verzetten in Moldavië. Van harte aanbevolen.
Leden van de Voorhof.
Zoals u weet of misschien niet weet is Gera geopereerd aan haar schouder en moet ze een
kleine twee maanden de ziektewet in. Natuurlijk laten wij De Voorhof (en Gera) niet in de
steek. Dus gaan we aan de slag. Woensdag 16 mei a.s. om 9.00 uur wordt er weer gestoft en geboend in De Voorhof. Komt u helpen? Uw hulp is hard nodig. Koffie is gratis.
Tot woensdag. Ineke van Leeuwen

Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink, Griftpark 14

www.pkndevoorhof.nl

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

