
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Fam. Marcus, p/a  

Waterlelie 17 en naar Mw. C. Geldof-Minderhoud, Hoofdstraat 57,  

Driebergen-Rijssenburg. 

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:  De Heilig Avondmaalscollecte is bestemd voor de ZWO. 

2e  collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. het 

Heilig Avondmaal. 

 

 

Berichten uit de gemeente: 
- Dhr. H. Leebeek, Rembrandtlaan 51, is opgenomen in het verpleeghuis "De 

Lichtenberg”, Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort, afd. De Eikenhof  

kamer 202. 

- Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, verblijft in Heesteroord,  

Hortensialaan 2, 3851 PB te Ermelo.  

- Dhr van Mourik is verhuisd naar de Lisidunahof , Lisidunalaan 18 

3833 BS Leusden. 
 
Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude: 

In Groenewoude zal om 15.30 uur het Heilig Avondmaal gevierd worden in de 

zittende vorm. In deze dienst zal ds. Pieter Koekkoek voorgaan. 

10.00 uur        Heilig Avondmaal   (Lopende vorm) 

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst         : Guus Wateler 

Diaken           : Gerrit Jan Busser 

Organist               : Piet de Vries 

Lector      : Nettie Mortier  

Koster      : Ab van den Pol    

Zingen            : Psalm 138 : 1 en 2 

       : Evang. Liedbundel 459 : 1  

       : Psalm 150 (I = gemeente, II = cantorij) 

Schriftlezing      : Jesaja 59 : 9 t/m 19 

       : Zingend Geloven II, 101 (1: cantorij, 2: gemeente, 3: cantorij, 4: gemeente) 

Schriftlezing      : Tussentijds 76 (1: cantorij, 2: cantorij  3: gemeente, 4: gemeente) 

       : Gezang 51 

       : Evang. Liedbundel 292 : 1 en 2 

                            : Gezang 20 

       : Gezang 479 : 1, 2 en 4 
           

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  Jongerendienst 

Predikant     : ds. Carla Melgers 

Ouderling van dienst   : Gerda Holl en Elly Kramer 

Diaken     : Sonja van Dijk 

Koster     : Peter van Huigenbosch 

 

Het thema van de dienst is 'Mijn Hemel'  

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  4 november 2012  
10.00 uur  ds.  Pieter Koekkoek 

Collecte: Collecte Kerk in Actie . Najaarszendingsweek  Zending betekent dat je elkaar 

ondersteunt in de geest van het Evangelie: samen geloven, vieren en getuigen. Deze najaars-

collecte van Kerk in Actie is bestemd voor dit zendingswerk, voor de opbouw van levendige 

kerkgemeenschappen verspreid over de hele wereld. Kerk in Actie steunt daarmee kerken en 

organisaties die de boodschap van Gods Koninkrijk in woord en daad uitdragen. Het gaat om 

organisaties zoals het Ujamaa Centrum in ZuidAfrika. In ZuidAfrika lijden veel vrouwen in 

hun huwelijk onder geweld en seksueel misbruik. Het gevolg is dat velen de kans lopen be-

smet te raken met het hiv/aidsvirus.  

 

18.30 uur  GEEN DIENST 

 

 

             28 oktober 2012 

  Eénentwintigste Zondag na Trinitatis 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Dankdag 2012: 

Woensdag 7 november vieren we Dankdag voor Gewas en Arbeid. Elk jaar kiest de taakgroep 

Diaconaat een doel in binnen- of buitenland. Dit jaar willen we de collecteopbrengst van 

Dankdag besteden aan een project in Roemenië. De collecte zal  gebruikt worden  voor 

brandhout voor de mensen in het dorp, die het echt zelf niet kunnen bekostigen, en als het kan 

ook voor wat kerstpakketten. We kennen Hans en Maaike Plaggenmarsch via een van onze 

diakenen. Hans en Maaike wonen met hun kinderen op een boerderij in het dorp Fantanele, 

nabij de stad Suceava, in Noord-Oost Roemenië. Zij willen met dit project op een praktische 

manier bijdragen aan de plattelandsontwikkeling en het stimuleren van de plaatselijke econo-

mie in en rond het dorp Fantanele. Ongeveer vier jaar geleden zijn ze via de stichting Roma-

dopt op deze boerderij in Roemenië terecht gekomen. Op de website: boerenopgodsakker.nl 

is nog meer informatie te vinden. Naast een flink geldbedrag hopen we ook iets anders mee 

te kunnen geven naar  Fantanele, namelijk  knutselmateriaal. Er is dringend behoefte aan kin-
derwerkmateriaal.  Denk hierbij aan (gekleurd) papier zoals crêpepapier, vliegerpapier (dat 

gladde papier om stukjes uit te scheuren), potloden, scharen, lijm etc. Dit kan dan naar de 

kleuterschool en de basisschool en ook kan het gebruikt worden met het kinderprogramma in 

de zomer. Brengt u een beetje kleur in het leven van deze kinderen in Roemenië?  Niet alleen 

op Dankdag, maar ook op de zondag ervoor en de zondag erna zullen er in de hal van de 

Voorhof dozen staan waar u papier, potloden, scharen, lijm en andere knutselspullen in kunt 

doen.  We hopen op een grote opbrengst op  4, 7 en 11 november!  

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 28 - 10 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 

heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

3 NOVEMBER 2012  09:30 – 14:30 uur    ROMMELMARKT    DE VOORHOF: 

Voor onze rommelmarkt zijn we vooral nog op zoek naar sieraden. Dus hebt u nog sieraden 

liggen die u niet meer gebruikt, stel deze a.u.b. beschikbaar voor onze rommelmarkt. U steunt 

er een goed doel mee. U kunt de sieraden afgeven in de kringloopwinkel of bij Jan van Ben-

tum, Nico Bergsteijnweg 143, Woudenberg.  

De rommelmarktcommissie: Jan van Bentum, Hans Siepman en Jaap Siegers 

En vergeet niet:  Oliebollen bestellen? Hennipman bellen 2862173. 

Bezoek Dhr. Leebeek: 

Zoals bekend is de Dhr. H. Leebeek opgenomen in verpleegtehuis “De Lichtenberg” te 

Amersfoort. Wie van de gemeenteleden zou Mvr. Leebeek met de auto naar haar man willen 

brengen (soms ’s middags of ’s avonds). U moet hiervoor kontact opnemen met Guido Lee-

beek tel. 0644832580, hij regelt e.e.a.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Jongerendienst 18.30 uur: 
Vanavond is er weer een jongerendienst. Het thema van de dienst is 'Mijn Hemel' en gaat 

over leven na de dood. Denk jij wel eens na over de dood en wat daarna komt? Over wat is 

dat dan 'de hemel'? En wat moet ik ervoor doen om daar te komen? Het zijn lastige vragen;, 

levensvragen over de dood, dat klinkt tegenstrijdig. Hoe ga je in het aardse leven om met 

het leven in de hemel? Hierover zal dominee Carla Melgers vertellen in deze jongeren-

dienst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door pianist Piet de Vries, zangeres Dag-

mar Gerritsen en gitarist Ruud Gerritsen. Het belooft een interessante en muzikale dienst te 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://boerenopgodsakker.nl

