10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Zingen

Schriftlezing
Schriftlezing

: ds. Dick Steenks
: Arend Hoogers
: Elly Oost
: Sander Booij
: Alice Bossema
: Cor Stuivenberg
: Psalm 91 : 1 en 2
: Zingend Geloven I, 11 : 1- cantorij / 2 – allen /
4 – cantorij / 6 en 7 – allen
: Gezang 423 : 1, 2 en 4
: Projectlied
: 1 Samuël 16
: Zingend Geloven IV, 23 : 1+refr. – cantorij /
2 cantorij, refr. – allen / 5 cantorij, refr. - allen.
: Lucas 4 : 1 t/m 13
: Tussentijds 58: 1 – cantorij / 2 en 3 – allen / 4 – cantorij
/5 - allen
: Gezang 95 : 1 en 3
: Gezang 172 : 1, 3 en 4

ZONDAGSBRIEF
Protestantse gemeente De Voorhof in Woudenberg

17 februari 2013
Invocavit (Roept hij Mij aan )
Liturgische Bloemschikking:
Invocabit: Eerste zondag veertigdagentijd
Thema: Gezalfde herder
Kleur: Paars Lezing: 1 Samuel 16
De weg van lavastenen verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan,
Een weg van struikelblokken, maar verbonden met de Eeuwige. De harp is het
symbool voor David. De ramshoorn is het symbool van de zalving van David
tot koning. Het eerste lichtje wordt aangestoken.

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.

Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. F.Rijkers-v Broekhuizen,
W. de Zwijgerlaan 22 en naar Dhr. H.J.C. Stork, Kersentuin 81. Het zou fijn
zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop
van de dienst melden bij de koster.

18.30 uur

Collecten:
1e collecte: 40 dagen tijd collecte ZWO
2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die
de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.

GEEN DIENST

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 24 februari 2013
10.00 uur
kand. Helmert-Jan v Maanen
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor het liturgisch bloemschikken
18.30 uur

ds. Dick Steenks

Jongerendienst

Berichten uit de gemeente:
Mevr Rietbergen-van den Bosch (Oranjelaan 5) is opgenomen in het verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort.
- Mevr. van Mourik is weer terug in het verpleeghuis de Lichtenberg voor revalidatie in Amersfoort (Zij was korte tijd opgenomen in het ziekenhuis)
- Mevr. Bruijnzeel -van den Essenburg (Pr. Bernhardstraat 33) wordt maandag
opgenomen in de Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden.
- Dhr. J. Boshuizen, Stationsweg west 101, is vorige week getroffen door een
hersenbloeding. Na een operatie is zijn situatie stabiel. Nog onduidelijk is hoe
het herstel zich voort zal zetten. Hij ligt in: Isala klinieken, Locatie Sophia,
Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle
- Mevr. M. van Hunnik-van Buuren, Albert Cuyplaan 19, is afgelopen vrijdag
geopereerd aan haar wang.
Geboren: Op 8 februari 2013 is geboren: Rick Jesse van Ginkel (roepnaam
Rick), J.F. Kennedylaan 9, 3931 XE Woudenberg.

Stage Helmert-Jan van Maanen:
Afgelopen maandag is de stage gestart 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
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 oorspronkelijk
'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.
Alleenstaanden/gaanden:
Na de ochtenddienst van zondag 24 - 02 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente 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 gemakkelijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.
Jongerendienst
Op zondagavond 24 februari is er weer een jongerendienst. Het thema is ‘RE: Prayer’. Over
bidden. Wat is bidden eigenlijk? Hoe doe je dat en waar en waarom? Waar mag je over of
voor bidden? En wat doet God er eigenlijk mee? De predikant die in deze dienst voorgaat is
ds. Dick Steenks. Gospelkoor Rejoice uit Vleuten, De Meern, verleent muzikale medewerking. Wij hopen op je komst op zondag 24 februari om 18.30 uur in De Voorhof.
Vakantie:
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie tot en met 24 februari. In dringende gevallen kan contact
opgenomen worden met ds Dick Steenks, dan wel met een van de ouderlingen.
Dienst van Poëzie en Muziek met Hans Bouma.
Thema “Voor jou is mijn droom”
Zondag, 10 maart om 18.30 uur in De Voorhof. Hans Bouma, poëzie – Jaap van Dijk, piano.
Stelt u zich voor: Een pianist zorgt improviserenderwijs voor een muzikale stroom waarop
een dichter als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een
mensenziel. Dit mag u verwachten in de dienst van poëzie en muziek, “Voor jou is mijn
droom”. In een eenvoudig liturgisch kader brengen de dichter Hans Bouma en de pianist Jaap
van Dijk een drietal collages ten gehore over de Bijbelse sleutelwoorden “geloof, hoop en
liefde”. In deze dienst zingen we ook, op bekende melodieën, een aantal liederen van Hans
Bouma. Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier
spreken. Hij is bereid boeken en bundels te signeren. U wordt van harte uitgenodigd .

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.
Oud Papier:
Zoals u weet halen we sinds januari oud papier op d.m.v. kliko’s. Dit gaat zo voorspoedig
dat we genoodzaakt zijn met 2 vuilnisauto’s per avond te rijden, hierdoor is er wel de dringende behoefte ontstaan aan meer mensen. De oudpapierploeg van De Voorhof is daarom
naarstig op zoek naar ca.5 vrijwilligers die elk ca 3 keer per jaar willen helpen met het oud
papier ophalen ( ca 2,5 uur per keer, op woensdagavonden). Het werk is door het gebruik
van de kliko’s veel minder zwaar geworden als voorheen !!! U kunt zich hiervoor melden
bij Kees van Wolfswinkel tel.nr 0653-950899.
Renovatie en Verbouwing:
U heeft mogelijk gezien dat de vergunning voor de aanbouw aan de zij-zaal is aangevraagd. Ook is de offerte zo goed als rond. Daar kan op gedronken worden. We nodigen u
uit om daar een glas wijn op te drinken, die u dan vervolgens betaalt.
We koppelen er dan meteen de wijnproeverij aan van de wijn, die we verkopen als wervingsactie voor de verbouwing. Kijk daarvoor bij de info op de kraam, in de
aankomende Schakel en op de website van De Voorhof (www.pkndevoorhof.nl)
Deze wijn kost u vandaag € 2.00 voor een glas met daarbij geserveerd een hartig hapje.
Nu vieren we de vergunning en offerte, maar zo is er altijd wel iets om te vieren.
Proef de wijn en steun de verdere acties door deze wijn te kopen. Van harte aanbevolen.
Namens de verbouwingscommissie.
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.

Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

www.pkndevoorhof.nl

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

