
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 
 

 Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. J. Molenaar, Kersentuin 6 

en naar Dhr. L. Kleefman, v Limburg Stirumlaan 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: Voor eigen gemeente. De zondag tussen Hemelvaart en Pinkste-

ren wordt Wezenzondag genoemd. De Heer is naar de hemel gegaan en de 

Geest is nog niet gekomen. Maar Jezus heeft voor zijn afscheid tegen zijn dis-

cipelen gezegd: “Ik zal jullie niet als wezen achter laten”. Hij belooft de komst 

van de Heilige Geest. En die Geest zal ons leren zeggen dat wij kinderen van 

God zijn. Geen wezen, maar kinderen van God. Nu collecteren we voor het 

werk van de eigen gemeente. Want dat is de plaats, waar we samen Gods nabij-

heid ervaren en door de Geest gestalte kunnen geven aan zijn Koninkrijk  

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: 

  

Mevr van Raaij, Eshoflaan 17, heeft bij een val haar heup gebroken. Zij is op-

genomen in het ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort  

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

12, 3771 HP Barneveld. 

Mw. N. van der Pol-van der Lee, De Nieuwe Poort 54, is weer thuis. 

Mw. J. Haagsma, De Henschoterhof 24, verblijft in Verzorcentrum  Birkhoven, 

Soesterweg 593-1, Kamer 16, 3819 BA,  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. 

Dhr. B. van Egten, De Steen 48, verblijft in woonzorgcentrum Vredenoord, 

Prins Alexanderweg 2, 3712 AA Huis ter Heide. 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Arend Hoogers 

Diaken     : Suzanne Siegers 

Organist     : Sander Booij 

Lector     : Berthe Strengers 

Koster     : Cor Stuivenberg 

Zingen     : Psalm 27: 1 en 4 

Zingen     : Gezang 235 

Zingen     : Gezang 231: 1 en 4 

1e Schriftlezing    : Johannes 17:  1 t/m 21 

Zingen     : Gezang 233: 1 en 2 

2e Schriftlezing     : Handelingen 1: 12 t/m 26 

Zingen      : Gezang 233: 3 en 4 

Zingen          Staande  : Apostolische Geloofsbelijdenis 

Zingen      : Gezang 304 

 

 

 

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: 

Zondag  27 mei Pinksteren 
10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Kerk in Actie: Pinksterzendingsweek  Met Pinksteren worden mensen vervuld 

van de Heilige Geest, het is traditioneel het zendingsfeest. De Geest brengt mensen ertoe hun 

gaven in te zetten voor anderen en het brood met elkaar te delen. Met Pinksteren richten we 

ons op missionair werk en zending, op evangelisatie in en buiten Nederland.  

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

   

  

 

             20 mei 2012 

           Wezenzondag        



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink. Griftpark 14.     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

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. 

 

Alleengaanden:  
Na de ochtenddienst van zondag 27 mei is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente 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 

naar toe. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.     Gerard Mateman. 

Gespreksgroep Genesis 

Aanstaande donderdagavond 24 mei komt de gespreksgroep Genesis weer bijeen. Het is de 

laatste avond van deze groep en ter afsluiting wordt Genesis 12 gelezen. De avond wordt ge-

houden in de Voorhof en begint om 20.00 uur. De gespreksleiding is in handen van predikant 

in opleiding Ruben den Hertog. (Ds. Steenks zal er niet zijn i.v.m. met een seminar van de 

burgerlijke gemeente over het jeugd- en jongerenwerk). Wie niet kan komen, daarom graag 

afmelden graag bij Ruben: rdenhertog@pthu.nl   

Vakantie ds. Steenks 

Ds. Steenks heeft vakantie van vrijdag 25 mei t/m vrijdag 1 juni 2012. Ds. Koekkoek ver-

vangt hem indien nodig. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Agenda: 

Woensdag 23 mei 18.00 uur O.P.A. (oud papier) Nico Bergsteynweg e.o. 

 

 
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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