
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Rietbergen, Oranjelaan 5 

en naar Mw. v d Steeg, Eshoflaan 13 . Het zou fijn zijn als een gemeentelid de 

bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van  de dienst melden bij de 

koster. 

 

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. 

 

 

Collecten:   

1e  collecte:  Rikjes Kledingactie. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk,waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-

dienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr. Rietbergen (Oranjelaan 5) is opgenomen in het Meander Medisch Cen-

trum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160 3818 ES  Amersfoort. 

- Mevr. Griffioen, Kersentuin 58, is voor een hernia operatie opgenomen in het 

Meander Med. Centrum loc. St. Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110 3816 CP 

Amersfoort. Zij hoopt spoedig weer thuis te zijn. 

- Mevr. Kramer (Kersentuin 14 ) is weer thuis uit het verpleeghuis. 

- Mevr. Verburg-Verduijn (Dorpsstraat 28D) Verblijft voor revalidatie in het 

Verpleeghuis de Amandelhof.  Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AS, Zeist. 
 
 

 

  

 

 

10.00 uur         

Predikant      : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst  : Bert Boels 

Diaken    : Frederika Haalboom 

Organist    : Seline Haalboom 

Lector    : Gerda Streef  

Koster    : Cor Stuivenberg 

Zingen    : Psalm 72:1,3 

     : Gezang 157:1,2 

1e Schriftlezing   : Genesis 25:1-6 

     : Psalm 87 

2e Schriftlezing   : Matteus 2:1-12 

     : Acclamatie 

     : Tussentijds 83 

Gedachtenis    : Gezang 446:1,5,6 

     : Gezang 169:1,5,6 

    

 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 13 januari 2013  

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte:  Deze is bestemd voor de Plaatselijke Diaconale Doelen 

 

18.30 uur   pastor Nelleke Spiljard  Leerdienst  

             m.m.v. Taizékoor uit Woudenberg  

Collecte:  Deze is eveneens bestemd voor de Plaatselijke Diaconale Doelen. 

 

   

 

 

             6 januari 2013 

                    Epifaniën 



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. 

Contactmiddag: 
Dinsdag 8 januari wordt er weer een contactmiddag gehouden in De Voorhof.  

Aanvang: 14.30 uur.  

De heer Griffioen uit Utrecht komt en heeft als onderwerp: "Dakloos, keuze of noodlot". 
Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u contact opnemen met Mw. N. v.d. Pol, tel. 

2864563 of met Mw.C. Aarsen, tel. 2962700. 

 

“Maand van de Spiritualiteit”: 
De taakgroep Vorming en Toerusting zal in de maand januari aandacht besteden aan de 

“Maand van de Spiritualiteit” . Het thema is “Stilte”.  

Woensdag 9 januari dan zal  ds. Teun Kruijswijk Jansen uit Doorn  een film laten zien van 

een groep die met hem naar de Schotse Iona  Community is geweest. Dit is een internationale 

oecumenische geloofsbeweging naast de kerken.  Hij zal ons over de community  vertellen en 

er worden  liederen gezongen  onder piano begeleiding van Seline Haalboom.   

Zondag 13 januari is er een leerdienst, waarin voorgaat pastor Nelleke Spiljard.  Het Taizé-

koor  uit Woudenberg zal voor het eerst optreden en  liederen vanuit hun repertoire zingen.   

Woensdag 16 januari; Film  “Des Hommes et des Dieux “. Acht  Franse  monniken leven 

in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten hoog in de bergen. Het rommelt in de regio. 

Het leger biedt hen bescherming maar de monniken weigeren dit echter.  Indrukwekkende 

film met nabespreking door Dick Steenks.    

Bibliodrama-avond ‘Ademloze stilte’ 
Woensdag 23 januari vindt een bibliodrama-avond plaats in het kader van de Maand van de 

spiritualiteit. Het thema van deze avond is 'Ademloze stilte'. Het verhaal van de verschijning 

van God aan Elia bij de Horeb zal een grote rol spelen deze avond. We kruipen in de huid van 

Elia en zullen de stilte ervaren. Graag aanmelden vóór 21 januari bij Corine de Kruijf:(06) 

18340158,info@kzieje.nl; Dick Steenks,tel 2867473, steenks@pkndevoorhof.nl ,  Gerry 

Thiescheffer,2866720, johan_gerry@planet.nl   

De avonden zijn in De Voorhof . Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een 

kopje koffie of thee. We beginnen om 20.00 uur, behalve de leerdienst op 13 januari, die 

begint om 18.30 uur.     U/jij  bent van harte welkom.  

Op 9 en 10 mei Kloosterbezoek aan de Priorij  “De Essenburg” met een verblijf in de 

communiteit Mariëngaard in Hierden o.l.v. Dick Steenks. U kunt zich nog opgeven voor 1 

februari bij Gerry Thiescheffer,  tel 033-2866720/ johan_gerry@planet.nl  of bij Dick 

Steenks, steenks@pkndevoorhof.nl  

Start Basiscateche (Jop Basics) op 17 januari: 

Binnenkort begint in onze kerk weer JOP Basics (basiscatechese) voor de kinderen van 

groep 7 en 8 van de basisschool. Onder leiding van Alice Bossema en dominee Steenks 

gaan we het hebben over God (wie is God?), over Jezus (wat deed Hij allemaal?), over de 

Bijbel, over symbolen, zoals water en licht; en over wat er in de kerk gebeurt: dopen, mu-

ziek en nog veel meer. We praten met elkaar, maar we gaan ook leuke dingen doen, zoals 

een bijbelquiz, hints en een toneelstukje. We komen tweewekelijks drie kwartier bij elkaar 

op donderdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf in de soos van de Voorhof.  

De eerste keer is: donderdag 17 januari, 15.45 uur. Als je mee wilt doen, geef je dan even 

op bij ds. Dick Steenks: steenks@pkndevoorhof.nl In de hal van de kerk is voor de kin-

deren die niet op de Julianaschool zitten een uitnodiging te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work and Workship, prayer and politics, sacred en secular: 

In het kader van de maand van spiritualiteit kunnen we kennis maken met het keltisch 

Christendom en de spiritualiteit van de Iona Community.   

Sinds de zesde eeuw is het christendom vanuit Ierland en Schot-

land naar ‘de lage landen bij de zee’ gekomen. Deze spiritualiteit 

werd het Keltisch christendom genoemd. Wat was dit, en kan 

het ons vandaag op onze geloofsweg helpen?  Op dit moment is 

de Iona Community in Schotland (ontstaan in Glasgow in de 

crisisjaren, met een retraitecentrum op het eiland Iona) onder 

andere door dit Keltisch Christendom geïnspireerd. In een lezing 

voor de pauze en een film na de pauze neemt Teun Kruijswijk 

Jansen (predikant in Doorn en lid van de Iona Community) je 

mee op reis. Er zullen enkele liederen vanuit deze tradities ge-

zongen worden onder begeleiding van Seline Haalboom. 

Wanneer: 9 januari om 20.00 uur in De Voorhof! 

Bibliodrama-avond ‘Ademloze stilte’: 
Op 23 januari vindt een bibliodrama-avond plaats in het kader van de Maand van de spiri-

tualiteit. Het thema van deze avond is 'Ademloze stilte'. Het verhaal van de verschijning 

van God aan Elia bij de Horeb zal een grote rol spelen deze avond. We kruipen in de huid 

van Elia en zullen de stilte ervaren. De avond start om 19.30 uur met koffie. Om 20.00 

uur beginnen we met het programma. De avond duurt tot 22.00 uur.  Graag aanmelden 

vóór 21 januari bij Corine de Kruijf:(06) 18340158,info@kzieje.nl; Dick Steenks,tel 

2867473, steenks@pkndevoorhof.nl ,  Gerry Thiescheffer,2866720, 

johan_gerry@planet.nl . 

OOK IN 2013 IS HET WEER FEEST: 

Jazeker op woensdag 9 januari 2013 om 9.00 uur is het weer feest in De Voorhof.  

U wordt dan weer van harte uitgenodigd deel te nemen aan het schoonmaakfeest. U mag 

dat beslist niet missen, dus pak uw stofdoek op en kom. U wordt hartelijk begroet door Ge-

ra die voor het natje en droogje zorgt. En niet alleen dames zijn welkom, bij de vaste groep 

zit al één heer, maar dat mogen er beslist wel meer worden. Heren, aarzel dus niet. U weet 

niet wat u mist als u niet komt!!! 

Tot woensdag.  Ineke van Leeuwen 

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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