10.00 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Zingen

: ds. Pieter Koekkoek
: Guus Wateler
: Henny Voogt
: Sander Booij
: Berthe Strengers
: Mary Vunderink
: Psalm 33:1,2
: Psalm 33:8 (Tienerdienst kaars wordt aangestoken)
: Gezang 205:1,5,6
: Jeremia 32:36-41
: Gezang 37:4,5
: Lukas 24:35-48
: Acclamatie
: Gezang 218:1,2,3,4,7,8
: Gezang 223:1,2,3,4,7

1e Schriftlezing
2e Schriftlezing

18.30 uur
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Koster
Zingen

Lezen
Schriftlezing
Schriftlezing

: ds. Dick Steenks en vicaris Helmert-Jan van Maanen
: Berthe Strengers
: Suzanne Siegers
: Piet de Vries
: Jan de Lange
: Evangelische Liedbundel 218 (Samen in de naam van Jezus)
: Evangelische Liedbundel 241 (Wees stil voor het aangezicht van
God)
: Evangelische Liedbundel 302 (Heer, ik kom tot U)
: Gezang 293
: en zingen van Psalm 33
: Evangelische Liedbundel 147 : 1,2,3 (Heer, ik hoor van rijke
zegen)
: II Kronieken 5 : 11 t/m 14
: Gezang 300 : 1, 3 en 5
: Kolossenzen 3 : 12 t/m 17
: Gezang 70 : : 1, 2, 4 en 5
: Iona 40 : 1, 2 en 5 (Wil je opstaan en Mij volgen)
: Gezang 393

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 21 april 2013
10.00 uur
ds. Dick Steenks
Collecte: Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort
18.30 uur

GEEN DIENST

ZONDAGSBRIEF
Protestantse gemeente De Voorhof in Woudenberg

14 april 2013
Misericordas Domini
(de barmhartigheid van de Heer)

Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Buimer en Dhr. Schots,
Vermeulenhof 5 en vanavond naar Mw. L. v Dijk-Eggers, Kersentuin 16. 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: : Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de
ouderen middagen
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.
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.
Berichten uit de gemeente:
- Dhr J.Boshuizen, Stationsweg west 101, is opgenomen in Zon en Schild,
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort

ZWO:
Ethiopian Post:
Vandaag is de 2e zondag van het ZWO project in Ethiopië.
Mogelijk heeft u als kennis gemaakt met onze vrienden in Ethiopisch dracht bij de
melkbus. Middels de 2e nieuwsbrief willen wij u betrokken maken en houden bij ons
project, hierin leest u ook de financiële voortgang.
Ethiopische koffie:Vandaag is er na de dienst Ethiopische koffie. Even geen Nederlandse koffie. Deze koffie sensatie kost €1 per kopje en komt ten goede aan ons
project. De koffie is zelf gemalen en geroosterd volgens
Ethiopische traditie. Weiynwa Bos zal een demonstratie
geven van een Ethiopische koffie ceremonie, rond 11.15
uur in de hal van de kerk.
De verhouding tussen de evangeliën:
In onze bijbel hebben we vier boeken die we als evangeliën aanduiden. De beschrijvingen van
het leven en werken van Jezus. Velen zullen wel weten dat dit zeker niet de enige boeken zijn
die zo worden aangeduid. Nog een hele bibliotheek aan boeken kennen wij die eveneens
“evangelie” heten, maar niet in de bijbel zijn terecht gekomen. Maar hoe komt dat eigenlijk.
En wat zijn de verschillen tussen de evangeliën die in de bijbel staan onderling? Zouden we
misschien ook wel genoeg hebben aan 1 evangelie? Over deze dingen wil ik u vertellen en er
met u over nadenken op maandag 15 april, aanvang 20.00 uur in De Voorhof Pieter Koekkoek
Schoolkerkdienst:
Volgende week zondag is er een school-kerkdienst om 10.00 uur. Leerlingen van de groepen
5, 6, 7 en 8 van de Julianaschool hebben deze dienst voorbereid.
Het thema van de dienst is: ‘bouwstenen voor een goed leven.’
Ontmoetingsavond in wijk Z6: donderdag 18 april 20.00 uur:
Ouderling Bert Boels en ds. Dick Steenks organiseren een ontmoetingsavond in wijk Z6 voor
gemeenteleden die wonen op de Termaatenlaan, Van Steenbergenlaan, Hoefblad, Dotterbloem, Fonteinkruid, Zwanebloem.
Op deze avond maken we nader kennis met elkaar en gaan we in gesprek over dagelijks leven, werken en geloven. De schilder Marc Chagall reikt beelden aan die ons een beetje op
weg helpen om een en ander onder woorden te brengen.
Deze ontmoetingsavond is a.s. donderdag 18 april bij Herbert en Pascal Timmerman, Termaatenlaan 47. De avond begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.
Wil je je bij ds. Steenks aanmelden vóór dinsdag 16 april als je komt?
Alleenstaanden/gaanden.
Na de ochtenddienst van zondag 28 - 04 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.

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).
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 –
klassiek 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 – klassieke – 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
ZET NU IN UW AGENDA:
GEMEENTE AVOND OP WO. 22 MEI A.S.
informatie over deze belangrijke avond vindt u in de komende SCHAKEL en op de
WEBsite
Vakantie:
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 april tot en met 5 mei.
Sleutelarchiefkast.
Weet iemand waar de sleutel van het archief is. Wilt u hem dan terug hangen in het sleutelkastje .
Alvast hartelijk dank. Gera
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.

