
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. en Mw.v. Lonkhuijsen, 

Dorpsstraat 32 e, en naar.Mw. C.A. Sangster-van Logchum, Tabaksland 66 a. 

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:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt 

ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de 

commissie Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – paro-

chie organiseert. 

 

Berichten uit de gemeente: 

 -Mevr Bruijnzeel-van den Essenburg (Pr bernhardstraat 33) verblijft in het 

Meander Medisch Centrum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160, 3818 ES  

Amersfoort. 

- Mevr van Mourik-van Apeldoorn, Dorpsstraat 28G is tijdelijk opgenomen in 

het verpleeghuis de Lichtenberg.  Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Mevr Rietbergen-van den Bosch (Oranjelaan 5) is eveneens opgenomen in 

het verpleeghuis de Lichtenberg.  
 
- Op 29 januari zijn dhr. S. Korteweg en mw. M. Korteweg-Groeneweg,  
Schans 64, 55 jaar getrouwd. 

 

- Op 18 januari 2013 is geboren: Yarno, zoon van Jan en Sigrid van Roekel, 

Dorpsttraat 14, Woudenberg.  

 

Doopdienst: 

Volgende week zondag wordt Stan Laurens Blok gedoopt, zoontje van Arie en 

Maaike Blok-Hazeleger, J.F. Kennedylaan 56. 

 

10.00 uur         

Predikant              : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst            : Johan Thiescheffer 

Diaken              : Gerard Mateman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector              : Carolina van der Krans 

Koster              : Ab van den Pol 

Zingen    : Psalm 67 

     : Psalm 150 

1e Schriftlezing   : Jesaja 61:1-9 

     : Tussentijds 72  

2e Schriftlezing   : Lukas 2:16-21 

     : Acclamatie 

     : Tussentijds 76 

     : Gezang 437          

 

 

 

 

18.30 uur  Jongerendienst 

Predikant    : ds. J. Hermes uit Scherpenzeel 

Ouderling van dienst  : Gerda Holl en Elly Kramer 

Diaken    : Sonja van Dijk 

Koster    : Ad Kleinveld 

 m.m.v. CHE Live Band 

vanavond is er weer een jongerendienst in De Voorhof. In deze dienst is de voorganger domi-

nee Hermes uit Scherpenzeel. Het thema is “Onderweg naar morgen – Gebruik je GPS”. Hier-

in staat de vraag centraal hoe wij in onze tijd onze weg (met God) kunnen vinden.  

De CHE Live band zal voor de muziek zorgen. Kom je ook? 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 3 februari2013   

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte:  Kerk in Actie : Werelddiaconaat  

Sinds de watersnoodramp in Nederland in 1953 wordt op de eerste zondag van februari gecol-

lecteerd voor de werelddiaconale activiteiten van Kerk in Actie. Dit werk is gericht op het 

creëren van toekomstperspectief voor mensen wereldwijd, die in een noodsituatie of  

conflict verkeren. Kerk in Actie doet dit door structurele hulp te bieden, zoals armoedebestrij-

ding, het ondersteunen van onderwijsprojecten en landbouwprogramma’s  

en het geven van sociaal-medische ondersteuning.  

 

             27 januari 2013 

                      Septuagesima 



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 27 - 01 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de opgeknapte 

soos?. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemak-

kelijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

Kerkelijk kookboek: 

In de laatste Schakel is deze nieuwe activiteit van het CvK gelanceerd. Wij hopen op een 

grote stroom recepten naar:  secretariaat.cvk@pkndevoorhof.nl  Of in de brievenbus bij 

Rien Stuivenberg  Griftdijk 15 3931MC  Woudenberg. 

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

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

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

Steenks, 0332867473, steenks@pkndevoorhof.nl  

Lees- en gespreksgroep 'Je leven en je werk' start 28 januari: 

Ons leven en ons werk vormen vandaag de dag steeds meer een tegenstelling. Vaak neemt het 

werk al onze tijd in beslag. En ook de tijd die we voor ons privé-leven overhouden, wordt 

steeds meer bepaald door zorgen om ons werk.  

Vooral mensen in verantwoordelijke en leidinggevende posities hebben het gevoel dat ze 

steeds meer worden geleefd in hun agenda, maar beseffen tezelfdertijd dat ze er niet in slagen 

om de vicieuze cirkel van overbelasting te doorbreken. Feit is: naast ons werk hebben wij een 

domein nodig waar we alleen maar leven en ons vitaal voelen. Dit moet vervolgens ook een 

positieve uitwerking hebben op ons werk. 

Anselm Grün probeert de spanningen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen 

op spiritueel niveau. Hij schreef er een boek over dat ik samen met een groep mensen wil 

gaan lezen. Het boek heet  ‘Je leven en je werk. Een spirituele uitdaging.’ 

Voor wie:  voor werkende mensen 

Data:   maandag 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april.  

Aanvang: 20.00 uur 

Waar:   in De Voorhof 
Het boek van Anselm Grün, 'Je leven en je werk. Een spirituele uitdaging.' ( ISBN: 978 905 
995 0412) dient u zelf aan te schaffen bij de boekwinkel of via internet.  
 

Verbouwingsplannen: 

Beste gemeenteleden,  

Vandaag, zondag 27 januari 2013 ,willen we u na de ochtenddienst, wat meer vertellen en 

laten zien over verbouwingsplannen.  

Ook willen we u laten weten, hoe u een bijdrage kunt leveren.  

We nodigen u uit om te blijven luisteren en even langs ons te lopen met uw mogelijke vragen/

opmerkingen. 

Johan Thiescheffer, Johan Schep, Nieke Meijer, Peter van der Krans, Gerald ten Wolde, 

André van der Veen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerktelefoon en internet luisteraars: 

Voor de mensen die thuis luisteren: de orde van dienst (inclusief teksten eventuele liede-

ren uit andere bundels) staat voortaan ook op de website: www.pkndevoorhof.nl (naast 

knopje zondagsbrief).  
  

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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