
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Meerbeek , Laan van Blo-

tenburg 52 en naar. Mw. H.W. Brouwer, Kersentuin 55.  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:  :  Vandaag start het project 

van ZWO, tot en met Pinksteren. Ethio-

pië, samen met de Stichting Gaan en Doen. De collecte is vandaag een aftrap 

voor de komende 7 weken van verbondenheid met Ethiopië. Verbondenheid 

met kinderen en kansen door middel van een school in een gebied waar onder-

wijs aan kinderen niet vanzelfsprekend is. Met de gemeenschap in het dorpje 

Aleltu wordt gebouwd aan toekomst voor de toekomst. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die ge-

maakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de 

leden in de wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk. 

 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Dhr J.Boshuizen, Stationsweg west 101, is opgenomen in Zon en Schild, 

Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort  

 

 

 

 

 

 

10.00 uur       Doopdienst 

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Leny de Koeyer 

Diaken               : Ali Sikkema 

Organist               : Seline Haalboom 

Lector             : Sierd Smit 

Koster          : Johan Stoffer 

Zingen   
 

 
Vandaag zullen Fedde Henrik Schaapveld, zoontje van Marije ter Maat en Christiaan Schaap-
veld, Termaatenlaan 31, en Dani Vink, zoontje van Pieter en Leonie Vink, Hanzenboulevard 
25 Amersfoort, gedoopt worden. 

 

Er is een Liturgie 

 

 

 

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 14 april 2013 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de ouderen middagen 
 

18.30 uur Zangdienst 

ds. Dick Steenks en vicaris Helmert-Jan van Maanen  

   
 
 

 

    

 

             7 april 2013 

                Quasi modo genti 

      (als pas geboren zuigelingen) 



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. 

 

ZWO: 

Ethiopian Post:  ZWO verzorgt vanaf deze zondag iedere week 

een Ethiopian Post. Iedere week veel info om de verbondenheid 

met onze project te onderstrepen en u thuis de gelegenheid te geven mee te leven. De melkbus 

is op ludieke wijze aanwezig en zal samen met de Zendingsbus voor het project beschikbaar 

zijn. Ieder week volgt een financiële update direct na de collecte. 

Ethiopische koffie: Zondag 14 april is er na de dienst Ethiopische koffie. Even geen Neder-

lands bakkie, maar nieuwe geuren en smaken. Tevens zal Weiynwa een demonstratie geven 

van een Ethiopische koffie ceremonie, direct na de dienst. 

Deze koffie sensatie kost €1 per kopje en komt ten goede 

aan ons project, vergeet u daarom geen geld of extra bon-

nen mee te nemen J 

 

Zangdienst 14 april 18.30 uur: 

Op zondagavond 14 april houden we een zangdienst waarin ds. Steenks samen met vicaris 

Helmert-Jan van Maanen voorgaat. Iedereen kan voor deze dienst zijn of haar favoriete lied 

opgeven graag mét een korte motivatie waarom je dit lied gekozen hebt. Er zal dan een top-10 

samengesteld worden uit de aangeleverde liederen, die we die avond in de kerkdienst gaan 

zingen. De liedkeuze kan worden gemaild (steenks@pkndevoorhof.nl) of door de brievenbus 

worden gedaan (W. de Zwijgerlaan 25). Graag vóór donderdagmiddag 11 april. 

 

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). 

 

Bridge-drive: 
Voor de bridge-drive zaterdag zoeken we nog enkele sponsors voor de koffie en thee en voor 

de wijn. Ook willen we graag wat flessen wijn om als prijs uit te delen. Een paar mensen heb-

ben aangeboden om wat te bakken, maar we hebben nog meer nodig: taart of cake. Hebt u zin 

om wat lekkers voor ons te maken? 

Overigens kunt u zich nog steeds opgeven voor het bridgen. We kunnen nog wel wat  paren 

gebruiken. We spelen op zaterdagmiddag 13 april in de Voorhof.   

Meer informatie  ligt voor u klaar in de stand in de hal. 

Het gelegenheids-comité Gerben Veltman, Jan Vlot, Betting Kroese en Jacob van Leeuwen 

 

Lunchconcert: 

Op 21 april a.s. organiseert de bouwcommissie ter afsluiting van de renovatie van de Soos in 

De Voorhof een lunchconcert met Gonda van Dijk – dwarsfluit en  Bas Gaakeer    –  klas-

siek gitaar. Gonda en Bas zijn vrijwel afgestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam 

en spelen al een aantal jaren samen. Ze spelen muziek vanaf de Barok tot hedendaagse – klas-

sieke – muziek.   

Tijdens het concert kunt u genieten van een glaasje Voorhof wijn en hartige hapjes.  

Tijd van  11.30 – 12.30 uur. 

Toegangsprijs voor het concert: € 5,-           Wijn en hartige hapjes :  € 2,50 

 Namens de bouwcie. , Johan Thiescheffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer een mooi initiatief : 
In onze gemeente hebben we vele actieve mensen en Jannnette Maijen- van de Lagemaat is 

daar een van. Ze is o.a. instructrice Nordic Walking. . Nu gaat zij in het voorjaar weer een 

cursus starten en daar zijn nog deelnemers welkom. De kosten van de cursus geeft ze aan 

een goed doel. Jannette wil deze keer met het geld onze bouwproject steunen. Dus niet al-

leen gezond/ sportief maar ook goed voor onze kerk. Wilt u meer informatie? 

Informatie flyers is te vinden bij de uitgang van de kerk en Jannette is te bereiken op 06-

11286220.  E-mail kan ook:Jannette van de Lagemaat <jvdl@xmsnet.nl> 

Uitnodiging: 

Op donderdag 11 april 2013 vindt er in De Achthoek in Scherpenzeel een bijeenkomst 

plaats rond het verschijnen van het nieuwe liedboek. (In mei 2013). Deze avond wordt ge-

leid door ds. Pieter Endedijk, coördinator van het project. Hij zal vertellen over de totstand-

koming van het liedboek en er wordt veel gezongen. Iedereen die van zingen houdt wordt 

dan ook van harte uitgenodigd deze inspirerende avond bij te wonen.  

De avond over het liedboek wordt gehouden op donderdag 11 april, om 20.00 uur. 

De toegang is vrij, aan het eind van de avond wordt een bijdrage gevraagd voor de koffie. 

Het adres van de kerk is Molenweg 1. 

Contactpersoon: Babs Scheper, tel. 033 277 0470 E-mail: bescheper@planet.nl 

 

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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