
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF 

    
Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. H.G. Verburg, Dorpstraat 
28D en naar Fam. Oude Elferink-Schiltstra, De Tol 7  
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:  . Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt 
ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
 
2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen om de 
ruiten en het houtwerk van buiten te laten schoonmaken. 
 
Berichten uit de gemeente: 
Geboortes: 
Op 5 september 2012 is Luuk geboren, zoontje van Janneke Smit en André 
Nederlof, Van Steenbergenlaan 1, 3931 WR,Z6 te Woudenberg. 
Op 7 september 2012 is Jitske Karlijn geboren, dochtertje van Frank en      
Margriet Holl, Arnhemseweg 179, 3817 CE,N1 te Amersfoort. 
Berichten uit de gemeente 
- Dhr. B. Rutgers, De Henschoterhof 22, is ernstig ziek. Hij verblijft thuis.  
- Dhr. H. Leebeek, Rembrandtlaan 51, is opgenomen in het verpleeghuis "De 
Lichtenberg”, Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, afd. De Eikenhof ka-
mer 202. 
- Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, verblijft in Heesteroord, Horten-
sialaan 2, 3851 PB te Ermelo.  
- Mw. P. van Splunter, Jan Steenlaan 12, is opgenomen in Zorghotel Kuur en 
Herstel, Singel 1a, 3960 BA Wijk bij Duurstede.  
- Dhr. D. van der Linde, Maarten van Rossumweg 55, is weer thuis uit zieken-
huis. 
-Mevr M. Meerbeek-Koudijs (Laan van Blotenburg 52) is opgenomen in het 
ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort  
-Dhr J. Van Leur (van Gendtlaan 1) is opgenomen in het Elisabethziekenhuis in 
Amersfoort voor een heupoperatie. Hij hoopt spoedig weer thuis te zijn 
 
Huwelijksjubileum 
Aanstaande dinsdag 18 september zijn Jan en Riet Grootendorst-Potters, Rotte-
gatsteeg 7a, 3953 MN Maarsbergen, 60 jaar getrouwd. 

 
 
10.00 uur Startzondag 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek  
Ouderling van dienst   : Guus Wateler 
Diaken     : Cor van Langeveld 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Alice Bossema 
Koster     : Ad Kleinveld 
Zingen      
 
                Er is een gedrukte liturgie 
 
 
 
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  23 september 2012 Vredeszondag— Energie voor Vrede 
10.00 uur De voorgangers in de dienst zijn diaken C.van Loon en Ds. D.Steenks.  
                      De dienst begint om 10.00 uur in de Voorhof. 
                      (Zie verder de tekst Energie voor vrede aan de achterzijde) 
 
ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 
De Collecte: Kerk in Actie: Vredeswerk: Kerk in Actie en IKV Pax Christi ondersteunen 
over de hele wereld vredesinitiatieven die tot doel hebben bruggen te slaan, begrip te kweken 
en Wie ‘vrede’ zegt, denkt meestal automatisch aan het tegenovergestelde: oorlog en aan ver 
weg: Afghanistan of het MiddenOosten. Pas in tweede instantie beseffen we ook hoeveel on-
vrede en conflict er in onze eigen omgeving is te vinden. Toch blijven we in de kerk luisteren 
naar een bijzondere stem, die vredestichters en bruggenbouwers gelukkig prijst. Die ons aan-
moedigt om ons niet op te sluiten in angst en vrees voor anderen. 
 
18.30 uur  JONGERENDIENST. Thema: “DE SCHREEUW”   
                       (Zie tekst aan ommezijde)   
 

 

             16 september 2012    

        Vijftiende Zondag na TrinitatisVijftiende Zondag na TrinitatisVijftiende Zondag na TrinitatisVijftiende Zondag na Trinitatis    



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. 

 
16 September   Startzondag: Thema: Geloof , Hoop en Liefde 
Op 16 September organiseren we weer de Startzondag,  een dag vol gezelligheid,  gesprek-
ken ,  creativiteit, en spellen  om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen, natuurlijk afge-
sloten met een lunch in de kerkzaal! We beginnen om 10.00 uur  met de kerkdienst en aan-
sluitend na de koffie zijn er allerlei activiteiten zoals: 
De  Geloof, Hoop en Liefde boom,  een gemeente ketting maken,  het springkussen voor de 
kleinsten,  6-kamp voor iedereen vanaf 10 jaar, zingen bij het orgel, gespreksgroepen voor 
iedereen. Daarnaast is de Wereldwinkel aanwezig  met een kraam. 
We eindigen met een pannenkoekenlunch , de dag eindigt om ongeveer 14.00 uur We hopen 
u /jullie allemaal te zien op 16 september!!  
 
HET MAG WEER …. 
Eindelijk is het weer zover.                                                                                          
 Woensdag 19 september a.s. om 9.00 uur staan de deuren van De Voorhof weer voor u 
open. U hebt weer het voorrecht om dan kerk en zalen weer vuil- en stofvrij te maken. 
En natuurlijk is er ook koffie. Dus allemaal redenen om te komen. 
Ineke van Leeuwen 
 
 
Jongerendienst:   
Het thema van de eerste jongerendienst van dit seizoen is ‘de SCHREEUW’. De Schreeuw 
staat voor de ellende en wanhoop die we om ons heen zien op onze aarde. Je kunt er wanho-
pig van worden. We schreeuwen het uit: is er een antwoord op de wanhoop en alle gebeden? 
Is er nog reden om hoopvol te zijn? Coen van den Heuvel & band uit Veenendaal verzorgt de 
muzikale begeleiding en zij zullen ook enkele solonummers ten gehore brengen. Het belooft 
een mooie en indrukwekkende dienst te worden, dus zorg dat je erbij bent op  
23 september 2012, om 18.30 uur in De Voorhof. 
  
Het boek Judit.  

Dit najaar wordt in de kerkdiensten een paar keer gelezen uit het apocriefe boek  
Judit.Het boek Judit beschrijft de strijd van Judit (die eigenlijk staat voor “de Joden”) 
met de macht van de buitenlandse vorsten. In dit geval Nebukadnessar. De vraag die 
steeds speelt is: Wie is de ware God? Het verhaal is enigszins verwant met het verhaal 
van Esther en biedt heel veel aanknopingspunten om ook in de kerkdiensten ter sprake te 
brengen. Voorafgaande aan de diensten waarin Judith wordt gelezen is er de gelegenheid 
om meer over dit boek te weten te komen. Dick Steenks en Pieter Koekkoek zullen het 
inleiden op 2 avonden: 19 en 26 september. 

Komende woensdag 19 september is de eerste bijeenkomst, aanvang 20.00 uur in De Voor-
hof. We kijken dan vooral naar de inhoud en de achtergrond van het boek. Op 26 september 
vragen we ons af wat we vandaag nog met dit boek kunnen. Een ieder is welkom. Als u de 
mogelijkheid hebt kan het prettig zijn het boek van tevoren gelezen te hebben. Mocht u be-
schikken over een bijbel met apocriefen dan kunt u Judit hierin vinden. De tekst van het boek 
Judit is ook beschikbaar bij de stand van V&T. U kunt het daar na de dienst meenemen. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

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.  
 
Agenda: 
 
 
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.  
 
Energie voor vrede. 
Vrede vieren we wekelijks in de kerk, maar in de vredesweek doen we dat in 
nadrukkelijke verbondenheid met hen voor wie vrede ver weg lijkt.  
De werkelijkheid van mensen rond de mijnen in Colombia en De Congo en 
de olievelden van Soedan kan nog zo verschillen van de onze, hun verlangen 
kunnen we direct ervaren in een rijk aanbod van liederen, teksten en gebeden. 
Daarom nodigen we u graag uit voor de jaarlijkse dienst voor de vrede om die, 
samen met de leden van de St.Catharinaparochie, te komen vieren op  
zondag 23 september. 
De voorgangers in de dienst zijn diaken C.van Loon en Ds. D.Steenks.  
De dienst begint om 10.00 uur in de Voorhof. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


