
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. G.A. v Starreveld,  

De Bosrand 11 en naar Dhr. C. v Ginkel, De Schans 52. 

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 ter ondersteuning van de voedselbank. 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

 

Berichten uit de gemeente: 
- Mevr van Kesteren (Kersentuin 41) is opgenomen  in het diakonessenhuis in 

Zeist. 

- Dhr Jaap Veldhuizen (van Hoogendorplaan 30)  is opgenomen in het zieken-

huis de Lichtenberg in Amersfoort. Hij is zeer ernstig ziek. Na onderzoek is 

komen vast te staan dat hij lijdt aan alvleesklierkanker. Op dit moment wordt 

nog onderzocht welke behandeling nog mogelijk is. 

- Mevr Meerbeek-Koudijs (Laan van Blotenburg 52) is weer thuis gekomen uit 

het ziekenhuis.  
- 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, Hor-

tensialaan 2, 3851 PB te Ermelo.  

 

Overleden: 

Dhr. A.J. Rutgers is donderdag 27 sept. overleden op de leeftijd van 77 jaar. 

Geboorte: 

Op 17 september 2012 is Feline de Kruijf geboren, dochter en zusje van 

Dirk-Jan, Claudette en Senna de Kruijf, Juliana van Stolberglaan 18, 3931 

KA Woudenberg. 

 

  

 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Dick Steenks  

Ouderling van dienst   : Alice Bossema 

Diaken     : Cor v Langeveld 

Organist     : Seline Haalboom 

Lector     : Elly Kramer 

Koster     : Mary Vunderink 

Zingen     : Psalm 78 : 1 en 2 

      : Tussentijds 48 : 1, 2, 3 en 4 (melodie: gezang 459) 

      : Lied 1 uit: het liefste lied van overzee  

       (t. Sytze de Vries, mel. Gezang 460) 

                  : lied 55 uit: het liefste lied van overzee 

             (t. Sytze de Vries / mel. God be in my head) 

Schriftlezing          : Marcus 9 : 30 t/m 37 

            : Tussentijds 60 

Schriftlezing          : Jacobus 3 : 16 t/m 4 : 6 

            : Gezang 107 : 1 

            : Gezang 481 : 1, 2 en 4 

            : Gezang 465 : 1, 4 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  Geen Dienst. 

    

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  7 oktober 2012  

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: Kerk & Israël  Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel 

element van de eigen identiteit en belijden. De eerste zondag van oktober is voor de Protes-

tantse Kerk Israëlzondag. Op deze zondag geven we, meer dan anders, uiting aan onze roe-

ping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Met uw bijdrage voor de collecte 

voor Kerk&Israël steunt u het werk dat wordt gedaan voor de relatie met het volk Israël. Zo 

geeft Kerk&Israël financiële steun voor de geestelijke verzorging en coördinatie van verzoe-

ningsprojecten, worden er materialen ontwikkeld voor de plaatselijke gemeenten.  

 

18.30 uur  Geen Dienst. 

 

 

             30 september 2012 

  Zeventiende Zondag na Trinitatis 



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. 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 30 - 9 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeen-

te 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.   

 

Poëzie Forum op woensdag  3 oktober in de soos van De Voorhof: 

Thema: Geloof, hoop en liefde in de poëzie van Remco Campert 

Inleider ds. Leen de Ronde uit Tiel. Aanvang 20.00 uur. 

De drieslag ´geloof, hoop en liefde´ biedt een aanknopingspunt, de taal en ook thema´s uit 

het evangelie keren steeds in het  werk van Campert terug. De verzamelde gedichten begin-

nen dan ook met het gedicht: Credo. Dat is dus: ik geloof. In zijn laatste bundel  ´Nieuwe her-

inneringen´ uit 2007, wordt het thema van de liefde een paar maal ontroerend verwoord. Ook 

is Campert altijd een bezielde vertolker van de hoop geweest. Hoop die kritisch is door in 

verzet te komen tegen het al te vanzelfsprekende. Wat is voor de gemeente van Jezus nu de 

waarde van dit verzet ? Door een aantal gedichten van Remco Campert uit verschillende peri-

oden met elkaar te lezen, hoopt ds. Leen de Ronde  ervaring met u te delen, dat deze gedich-

ten ook in de beleving van het geloof inspirerend en zuiverend kunnen werken. U/jij  bent van 

harte welkom. Aan het eind kunnen/willen we dan nog wat na praten met, voor wie dat wil, 

een glaasje wijn, een biertje of een sapje. 

 
‘Maak jij het verschil’ een ontmoetingsavond over geloofsopvoeding  

Op dinsdagavond 2 oktober a.s. organiseren we als Protestantse Gemeente De Voorhof in 

het kader van de week van de opvoeding ‘de avond van de geloofsopvoeding’. Een 

ontmoetingsavond voor ouders met kinderen tot 18 jaar met als thema: ‘maak jij het 

verschil?’ We realiseren ons immers dat we als kerk de ouders nodig hebben en u als 

ouders de kerk om de kinderen te leren en te laten voelen wat het betekent in God te 

geloven.  

We willen op deze avond onze missie en visie en activiteiten van ons jeugd- en 

jongerenwerk van presenteren. Daarbij bieden we diverse interessante workshops aan die 

met geloofsopvoeding te maken hebben. Er is mogelijkheid twee van onderstaande 

workshops te volgen: 

1. ‘Pappa, weet jij zeker of God bestaat?’ Hoe om te gaan met moeilijke (geloofs)vragen? 

2. Rituelen delen. Een ontdekkingstocht naar  rituelen die je thuis kunt doen.   

3. ‘Praten met God kan de hele dag door’ over bidden. 

4. ‘De kerk moet dat?’ Over het belang van de kerkdienst.  

5. ‘Doodgaan en doorgaan.’ Hoe met je kind(eren) de dood van een dierbare verwerken?  

6. ‘Blijven kijken of wegzappen? Hoe kun je het kritisch vermogen van kinderen ontwikke-

len? 

 

Het volledige programma is te vinden op onze website www.pkndevoorhof.nl Meer informa-

tie en opgave bij ds. Dick Steenks, tel. 033 286 74 73 / mail: steenks@pkndevoorhof.nl of bij 

Sonja van Dijk, mail: sonja.van.dijk@kpnmail.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Taizékoor; maandag 8 oktober a.s van 20.00-21.30. 

Na een succesvolle open workshop gaat het Taizekoor volgende week maandag officieel 

van start. 1 x in de 14 dagen in Het Kunst en Cultuurhuis. 

Opgeven bij Jacqueline van de Korput; jacqscorner@gmail.com 06-14224589. Bep van 

Norden bepvannorden12@gmail.com 06-54676750. 

Neem gerust de vrijheid om een eerste keer op proef mee te doen. 

 

Contactmiddag: 
Dinsdag 9 oktober wordt er weer een contactmiddag gehouden. Mw. van den Heuvel en de 

heer Roomen presenteren het muziekprogramma: "Pierement" en brengen bekende liedjes 

uit vroeger tijden.  
Wilt u met de auto opgehaald worden dan kunt u bellen naar: Mw. v.d. Pol , tel. 033 

2864563 of naar Mw. C. Aarsen, tel. 033 2862700. We beginnen om 14.30 uur. 

 

Vakantie Gera de Lange: 

Van 5 oktober tot en met 24 oktober ben ik op vakantie. Tijdens mijn afwezigheid kunnen 

jullie een zaal reserveren via de mail (geradelange49@gmail.com) of telefonisch na 18.00 

uur bij Cobi Stam-de Lange (033 2773406). Zij houdt de agenda bij en beheert de sleutels.  
 

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.  

 

Mededeling uit het Moderamen: 

Tot onze spijt is in De Schakel een vervelende vergissing terecht gekomen. Op het 

rooster staat vermeld dat op 21 oktober voor zal gaan: Ds. J.J. Ruitenberg uit Maarn. 

Ds. Ruitenberg is, zoals u mogelijk weet, kort geleden overleden. De voorganger op 21 

oktober is ds W. Timmerman uit Driebergen. 

 

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.  
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