ZONDAGSBRIEF
Protestantse gemeente De Voorhof in Woudenberg
10.00 uur
3e zondag 40 dagen tijd
Predikant
: ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst
: Leny de Koeyer
Diaken
: Gert Jan Busser
Organist
: Seline Haalboom
Lector
: Guus Wateler
Koster
: Bertus Brouwer
Zingen
: Psalm 25:7,10
: Tussentijds 205
: Projectlied
1e Schriftlezing
: 2 Samuel 12:11-15
: Psalm 51:1,2
2e schriftlezing
: 2 Samuel 12:16-25
: Psalm 51:7
2e schriftlezing
: Lukas 13:6-9
: Acclamatie
: Gezang: 184:2,3,4,6
: Gezang 31
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

GEEN DIENST

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 10 maart 2013
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Collecte: 40 Dagen tijd , ZWO
18.30 uur

ds. Koekkoek

3 maart 2013
Oculi (ogen)
Liturgische Bloemschikking:
Thema: David en zoon
Kleur: paars Lezing: 2 Samuël 12:16-25
Het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo. Dit wordt verbeeld met een dode stronk tussen de kronkelige weg, waaruit witte bloemen
komen. Drie waxinelichtjes worden aangestoken.
Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar.Mw. J.M. BlaauwendraadDirksen, Pr. Bernhardstraat 13 en naar Dhr. B. Alblas, Maarten v Rossumweg
15. 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: Voorjaarszendingweek. In deze collecte tijdens de staan geloofsgemeenschappen in Bangladesh centraal. Kerk in Actie ondersteunt het werk
van Isa-e Jamat onder ex-moslims bij het opbouwen en vormen van eigen gemeenten en geloofsvormen. Tussen kerk en moskee in. Steeds meer moslims in
dit land bekeren zich tot het christendom. Ze vinden er rust en vrede, maar stuiten ook op weerstand in de gevestigde kerken. Omdat de traditie en geloofsbeleving daar sterk beïnvloed is door het hindoeïsme, voelen zij zich hier niet
thuis. Isa-e Jamat helpt bij het vormen van christelijke geloofsgemeenschappen, waarin islamitische vormen worden aangehouden.
2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de
commissie Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.
Berichten uit de gemeente:
- Mevr Rietbergen-van den Bosch (Oranjelaan 5) ligt in het verpleeghuis de
Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort.
- Mevr. Bruijnzeel -van den Essenburg (Pr. Bernhardstraat 33) verblijft in de
Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden.
- Dhr. J. Boshuizen, Stationsweg west 101, ligt in Isala klinieken, Locatie Sophia, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. Hij gaat langzaam vooruit.
- Mevr van Mourik, , .Dorpsstraat 28G, is opnieuw opgenomen in het vepleeghuis De Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort
- Dhr J Veldhuizen, Hoogendorplaan 30, is opgenomen in het Meander Medisch Centrum loc. “de Lichtenberg” Utrechtseweg 160, 3818 ES Amersfoort.

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 .
Contactmiddag:
Dinsdagmiddag 12 maart is er weer een contactmiddag in De Voorhof. Joke de Vin uit Langbroek komt en het onderwerp is: "De stem". Als u opgehaald wil worden kunt u bellen naar :
Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700
Hartelijk welkom!
Uitnodiging Solidariteitsmaaltijd op woensdag 20 maart in De Voorhof:
Ook dit jaar wordt er in de Vasten/Lijdenstijd een solidariteitsmaaltijd georganiseerd, waarin
wij onze verbondenheid met mensen in minder welvarende landen tonen. Centraal staat dit
jaar het project van World Servants, “Bouwen van klaslokalen in Haïti”. Wil Kromhout
heeft eind 2012 met een groep actief hier aan deel genomen. Tijdens de solidariteitsmaaltijd
zal Wil samen met Hans Luigjes over hun verblijf in Haïti in het plaatsje Atrel vertellen en
een presentatie geven. Ze hebben meegeholpen met het bouwen van klaslokalen, hebben
kinderwerk gedaan en zijn op familie bezoek geweest. U/jij bent van harte uitgenodigd. Aan
het eind van de avond wordt er gecollecteerd voor dit project in Haïti. U kunt zich opgeven
bij Angelique Martina, tel 033-2863343, Gerry Thiescheffer, tel 033-2866720 of via de
intekenlijsten, die in de hal van beide kerken liggen. U kunt zich t/m 17 maart opgeven.
Waar :
In De Voorhof
Tijd:
Van 17.30 uur t/m 19.00uur
Palmpasen:
Op Palmzondag 24 maart a.s. kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 Palmpasenstokken maken. Dit doen we in de Julianaschool. We beginnen ‘s morgens om 9:00 uur. Vanaf de Julianaschool lopen we dan in optocht naar De Voorhof waar om 10.00 uur de Palmpasendienst
begint. Wil je graag een Palmpasenstok maken dan kun je je aanmelden tot 15 maart a.s. bij
Marina Meijer, Heinelaan 25, tel. 2667447 of via de mail: qdmeijer@hotmail.com. Wie nog
een Palmpasenstok thuis heeft kan deze weer meenemen. Wil je het even laten weten als je
deze meeneemt? Vriendelijke groeten namens de kindernevendienstleiding, Marina Meijer.
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.

Renovatie en Verbouwing:
Deze zondag 3 maart 2013, staat er na de dienst weer soep en broodjes tegen een vergoeding voor u klaar. Een initiatief dat we erg op prijs stellen en uiteraard van harte aanbevelen. Laat de soep u smaken.
Dat brengt ons ook op het geven van een tussenstand. De opbrengst tot nu toe van de acties rondom renovatie en verbouwing bedraagt zo'n € 1650 Dat is op dit moment 16,5 %
van ons streefbedrag. Geweldig. Alvast dank daarvoor.
Natuurlijk willen we u ook nog weer 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.
Er zijn mensen bereid uit onze Voorhofgemeente om de meubels voor de Soos te maken.
Om deze mensen te laten beginnen vragen we u graag wat sloophout te sponseren. € 4 per
meter. U snapt dat ieder ander bedrag ook mogelijk is. Een eenmalige gift kunt u overigens
kwijt op rek. nr. 63.58.08.846 o.v.v. De Voorhof speciale acties.
Namens de verbouwingscommissie.
Op weg naar het nieuwe Liedboek:
Het komt steeds dichterbij! Op 25 mei 2013 verschijnt het nieuwe Liedboek - zingen en
bidden in huis en kerk. Voor wie nu al wat meer wil weten over dat nieuwe liedboek wordt
op zaterdagmiddag 16 maart a.s. in de Westerkerk (Goudvink 2) in Veenendaal een bijeenkomst georganiseerd; aanvang: 15.00 uur. Het wordt een mix van informatie en veel (zelf)
zingen. Er komen vragen aan de orde als: wat wordt de inhoud van het nieuwe boek
(hoeveel liederen, en welke?), wat gaat het kosten, wat is er anders dan het ‘oude’ liedboek,
staan er ook oude vertrouwde liederen in? Een antwoord op deze en andere vragen hoort u
van ds. Geertien Morsink, vice-voorzitter van het ISK, de interkerkelijke stichting die het
Liedboek uitgeeft. De muzikale leiding is in handen van Ad Verhage, m.m.v. de cantorij
van de Andrieskerk uit Amerongen. Het orgel wordt bespeeld door Gerben Budding en de
begeleiding op de piano wordt verzorgd door Adriaan van der Poel.
Er is die middag een programmaboekje met 40 proefliederen verkrijgbaar à € 1,-.
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.

