
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. A. Smit, Koning Willem 

111 straat 4 en naar Dhr. W. v d Veen, Kersentuin1.  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 Voedselbank te Amersfoort. Missie van de organi-

satie Voedselbank: “Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio 

Amersfoort, door een balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel  

in de maatschappij, middels het aanbieden van voedselpakketten  

aan huishoudens die voor korte of langere termijn onder  

het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.” 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-

dienst, 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 gaat in de komende week waarschijnlijk voor revalidatie 

naar: BAVO Europoort, Franz Lehàrstraat 153a, 3069 MN Rotterdam 

 

 

Schoolkerkdienst: 
Vanmorgen is er een school-kerkdienst. 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.’  

 

 

 

 

 

10.00 uur      Schoolkerkdienst 

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Alice Bossema 

Diaken               : Sonja van Dijk 

Organist               : Ton van Dienst 

Lector             : Anneke Bos 

Koster          : Bertus Brouwer 

Zingen       
 

 

 

Er is een liturgie. 

 

 

 

18.30 uur   

 

GEEN DIENST 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag 28 april 2013 

10.00 uur ds. J. Plante uit Maarsbergen 

Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor aanschaf van de paas-

kaars en andere kaarsen . 

 

 

18.30 uur Jongerendienst   
Op 28 april is er weer een jongerendienst in De Voor-

hof. Het thema van deze dienst is: ‘Kroongetuige’. De 

media staat er vol mee; de aanstaande troonswisseling 

waarbij Koningin Beatrix haar taken overdraagt aan 

Prins Willem Alexander. We hopen er allemaal getuige 

van te mogen zijn op 30 april a.s. De Bijbel staat vol 

met verhalen over koningen. Maar lang niet allemaal 

komen ze er in de ogen van de Bijbelschrijvers goed 

van af…. Want wanneer ben je een goede koning? En 

hoe bereid je je voor op zo’n verantwoordelijke func-

tie? Wat verwacht God eigenlijk van de koningen in 

Zijn Koninkrijk? En wat wordt er van jou verwacht, als 

kroongetuige in het Koninkrijk van God? Tijdens de 

jongerendienst zullen we proberen een tip van deze 

Koninklijke sluier op te werpen…. 
 

    

 

 

             21 april 2013 

                         Jubilate 

                      (Juicht) 



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: Vandaag is de 3e zondag van het ZWO project in 

Ethiopië. De Ethiopische koffie van vorige week zondagoch-

tend was een succes. Proeven, zien en ruiken en vooral samen betrokken zijn. 

Ieder week ontvangt u een nieuwe uitgave van de Ethiopian Post (nummer 3 deze 

week) met veel info. De melkbus en zendings-

bus zijn momenteel voor hetzelfde doel. Mo-

gen wij extra op u rekenen. 
 

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 

Alleenstaanden/gaanden. 

Na de ochtenddienst van zondag 28 - 04 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente 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 gemakke-

lijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

 

Oranjezangdienst, maandag 29 april 19.30 uur: 

We gaan richting een bijzondere Koninginnedag. We zwaaien op 30 april Koningin Beatrix 

uit en verwelkomen Koning Willem Alexander.  

Vanuit het Oranjecomité heeft ds. Steenks het op zich genomen om - gezien deze bijzondere 

gelegenheid -  een gebeds- en zangdienst te organiseren onder de titel ‘Oranjevolkszang – 

Dank u wel Koningin’. Deze Oranjevolkszang wordt gehouden op maandagavond 29 april 

2013 in Sport en Cultureel Centrum De Camp, De Bosrand 15. Aanvang 19.30 uur.  

We zingen geestelijke en vaderlandse liederen. Medewerking wordt verleend door Harmonie-

gezelschap Fidelio, Christelijke gemengde zangvereniging Con Amore en Interkerkelijk koor 

Rejoice. 

Iedereen is van harte welkom om hier aan deel te nemen, toegang is gratis. 

En voor wie dat wil, is om 20.30 uur  de toespraak van Hare Majesteit Koningin Beatrix te 

zien in De Camp. 

 

Op zoek naar een boek: 

Weet u nog niet waar de vakantie doorgebracht gaat worden? Laat u inspireren door de veel-

heid aan reisgidsen en reisverhalen op onze voorjaarsboekenmarkt. Kom op 4mei naar De 

Voorhof, tussen  09.30 en  14.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerktelefoon: 

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

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

brief). 

 

Taakgroep V&T: 

Donderdag 25 april is er in de Soos van De Voorhof weer een filosofisch café. 

Remko van Broekhoven, politiek filosoof, zal spreken over geloof, hoop en liefde. 

Komende uit een Rooms Katholieke traditie en via het communisme, is nu o.a. Maarten 

Luther King een van zijn inspiratiebronnen. Het belooft een heel mooie avond te worden. 

Zaal open en koffie vanaf 19.45 uur.  Entree: € 5,00 

Na afloop kan nog worden nagepraat met een biertje, een glaasje wijn of een sapje 

 
ZET NU IN UW AGENDA:        GEMEENTE AVOND OP WO. 22 MEI A.S. 

Het thema : de toekomst van De Voorhofgemeente.   Informatie over deze belangrijke 

avond vindt u in de komende SCHAKEL en op de WEBsite 

 

 Op zoek naar een boek: 
Uitgekookt of uitgehongerd? 

Laat je inspireren door onze grote voorraad boeken op het gebied van eten en drinken. Op 

de voorjaarsboekenmarkt. Op 4 mei, vanaf half tien. In De Voorhof.  
 

Kerkelijk kookboek. 

Bent u er al aan toegekomen om uw culinaire inspiraties om te zetten in een smakelijk re-

cept? Lees over dit onderwerp in de Schakel en laat u verleiden tot het creëren van een 

overheerlijk gerecht. Stuur uw recept per e-mail naar: secretariaat.cvk@pkndevoorhof.nl  of 

per post naar Rien Stuivenberg  Griftdijk 15 3931 MC  Woudenberg. U kunt het daar ook in 

de brievenbus deponeren. Help ons bij het doen slagen van deze actie en overstelp ons in de 

komende maanden met recepten. 

 
Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 april tot en met 5 mei en in de week van 29 april 

t/m 5 mei heeft ds. Dick Steenks ook vakantie.  

Er is uiteraard voor waarneming gezorgd. Mocht u in deze week een predikant nodig heb-

ben, wilt u dan contact opnemen met de voorzitter van de taakgroep Pastoraat: Arend 

Hoogers (tel. 785 04 69). Hij kan dan actie ondernemen.  

 

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
mailto:secretariaat.cvk@pkndevoorhof.nl

