
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. J. van Voorthuizen, 

Parklaan 18 en vanavond naar Dhr. G. Haan, Maarten van Rossumweg 41. 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 Avondmaalscollecte is bestemd voor ZWO en hiermee voor ons nieuwe 

project in Ethiopië. In Aleltu, een dorpje 60 km buiten Addis Abeba is een 

school opgezet in een project dat zijn weerslag heeft op dit dorp. Wij spraken 

vorige week met de mensen die er waren, hoorden de gedocumenteerde verha-

len. Niet door geld te geven, maar door te Gaan en te Doen, dus ter plekke be-

steden en maken en leren. Ook u gaat hen leren kennen in ons project na Pasen. 

De collecte is een opmaat waarbij wij reeds vragen om uw bijdrage. 
2e  collecte:  Plaatselijke diaconale doelen t.b.v. CvK. 

 

Berichten uit de gemeente: 

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

huis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Mevr van Mourik is weer terug in het verpleeghuis de Lichtenberg voor reva-

lidatie in Amersfoort (Zij was korte tijd opgenomen in het ziekenhuis)  
- Mevr Bruijnzeel -van den Essenburg (Pr. Bernhardstraat 33)  is tijdelijk opge-
nomen in het verpleeghuis Heerenwegen, Arhemse Bovenweg 80, 3708 AH in 

Zeist . 
 

Tienerdienst: 

Vandaag is er weer tienerdienst in de soos. 

Heb je zin om mee te gaan? 

Als je op de middelbare school zit ben je van harte welkom… 

De tienerdienstleiding. 

 

10.00 uur        Viering heilig Avondmaal 

Predikant              : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst            : Guus Wateler 

Diaken              : Gerard Mateman 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector              : Anja Veltman 

Koster              : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 138:1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     : Gezang 164 

Schriftlezing    : Lukas 5:1-11 

     : Acclamatie 

     : Gezang: Tussentijds 73:1,2,3,5 

Avondmaal (zie uitgereikte liturgie) 

Slotlied: Gezang 100:1,2,3,4,16 

       

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. 

 

  

15.30 uur  ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal Groenewoude 

 

18.30 uur   
Predikant    : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Carolien Arnold 

Diaken     : Ali Sikkema 
Organist     : Ton van Dienst 
Koster     : Jan de Lange 
 

Orde van avonddienst 
Er is een liturgie, zie website.  
In de dienst wordt een engelstalig filmpje getoond. Luisteraars kunnen dat filmpje mét onder-
titeling zien via de website www.pkndevoorhof.nl 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 17 februari 2013   

10.00 uur  ds.  Dick Steenks 

Collecte: 40 dagen tijd collecte ZWO 
 
18.30 uur   GEEN DIENST 

    
 

 

             10 februari 2013 

                      Quinquagesima 

       (Esto Mihi; wees voor mij een rots) 



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. 

 

Theologische begrippen: Drie-eenheid: 

Drie-eenheid of triniteit is een oud begrip uit het belijden van de kerk. 

Vaak wordt gevraagd of dit nog wel zinvol is. Wat wil dit eigenlijk zeggen? 

En wat heeft de kerk er mee uit willen drukken? Is het vandaag de dag nog wel een zinvol 

begrip? Ds Pieter Koekkoek wil hier graag op in gaan op dinsdag 12 februari. Aanvang 20.00 

uur. In het eerste deel van de avond een toelichting op het begrip Drie-eenheid. Daarna is er 

gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Taakgroep Vorming en Toerusting: 

Taakgroep Vorming en Toerusting heeft  Bert Woudstra uitgenodigd om zijn monoloog 

getiteld  “Hout” in de  tijd voor Pasen in De Voorhof op te voeren. 'Hout' heet oorspronke-

lijk 'Jesus, my boy' en is een monoloog geschreven door John Dowie. 

Bert Woudstra heeft toestemming gekregen van Dowie om het te vertalen en in Nederland 

op te voeren. Na 25 jaar toneelervaring is dit het eerste solo-project van Bert. Ondersteund 

door Howard van Dodemont is het stuk voor hem een persoonlijke zoektocht geworden. In 

'Hout' vertelt Jozef het verhaal van zijn zoon, Jezus. Ontdaan van alle (schijn-)heiligheid, 

soms schrijnend, soms komisch, maar altijd met respect. Een verhaal over de liefde van een 

vader voor zijn zoon. Maar ook een verontrustende vertelling. 

Bert Woudstra heeft deze monoloog in Tejaterhuis te Amersfoort opgevoerd. Hij komt nu 

naar De Voorhof op 28 februari. De monoloog begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent 

u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Voor de uitvoering wordt  een vrijwillige 

bijdrage (bijvoorbeeld € 5 ) gevraagd om de kosten te dekken. 

 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 12 februari wordt er in De Voorhof  weer een contactmiddag gehouden. 

Aanvang: 14.30 uur. Ds. Koekkoek is de spreker deze middag. Het onderwerp is: "Het ont-

staan van Woudenberg met de Ned. Herv. Kerk als middelpunt."  
Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar: Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563 

of naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700.  

Stage Helmert-Jan van Maanen: 
Morgen, maandag 11 februari, start de stage van vicaris Helmert-Jan van Maanen. Hij is tot 
en met half mei in onze gemeente werkzaam. Mocht u hem willen ontmoeten, dan kan dat. U 
kunt hem via de mail uitnodigen: helmertjan@gmail.com 
 

Renovatie en Verbouwing: 

Zoals u mogelijk heeft gezien, ligt in de Soos de vloer. We zijn hard bezig met plafond. 

Langzaam knapt de Soos op.  De uitbreiding van zaal 1 met een berging komt eraan. 

Deze zondag 10 februari 2013, kunt u voor € 0,50 een plakje cake bij de koffie kopen. 

U kunt ook een hele cake kopen voor € 5,00  Uiteraard zolang de voorraad strekt. 

Erg fijn dat er mensen belangeloos cake hebben willen bakken. Onze dank daarvoor. 

De verschillende cakes worden u van harte aanbevolen. 

Natuurlijk willen we u ook nog wijzen op onze andere acties als; stenen, wijn, sponsoren 

sloophout, etc. U kunt hier meer over vinden bij de stand in de hal en t.z.t. op de website van 

De Voorhof. ( www.pkndevoorhof.nl ) Als u nog in actie wilt komen, meld het ons. 

Namens de verbouwingscommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie predikanten: 
In verband met een cursus in het kader van de permanente educatie voor predikanten zijn 
ds. Steenks en ds. Koekkoek overdag afwezig op de dinsdagen 12 en 26 februari (de mid-
daglezing van ds. Koekkoek gaat gewoon door).   
 

Kerktelefoon en internet luisteraars: 

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

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

zondagsbrief). 

 

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. 

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.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkndevoorhof.nl
http://www.pkndevoorhof.nl

