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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. en Mw. Uneken, v. Gin-

kellaan 55 en naar Dhr. W.C. v. Oort, Zeisterweg 21.  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 voor 

aanschaf van de paaskaars en andere kaarsen . 

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 

- Dhr. Gert Haalboom, Emmahof 10, is afgelopen week geopereerd in verband 

met een tumor in de blaas. Hij is op dit moment weer thuis in afwachting van 

de uitslag.  
 

Kampdienst JOP Kids: 
Op hetzelfde moment als de kerkdienst in de Voorhof is er een JOP-Kids 
kampdienst in Hierden waarin ds. Dick Steenks voorgaat. Elly Kramer is er 
ouderlinge van dienst.  Het thema van het JOP-kids kamp is ‘beestenbende’ en 
in de kerkdienst gaat het over de ark van Noach.  

 

 

 

 

 

10.00 uur       

Predikant           : ds. J. Plante uit Maarsbergen 

Ouderling van dienst            : Johan Thiescheffer  

Diaken               : Gerrit Jan Busser 

Organist               : Seline Haalboom 

Lector             : Willy Geuze 

Koster          : Ab van den Pol 

Zingen       
 

 

 

 

 

 

 

18.30 uur  Jongerendienst 

Predikant                    : Mw. Wija van der Kaaden 

Ouderling van dienst        : Gerda Holl en Elly Kramer 

Diaken          : Gerda van den Brink 

Organist              :  Piet de Vries 

Koster    : Peter van Huigenbosch 

 

 

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 be-

reid je je voor op zo’n verantwoordelijke functie? 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…. 
 

    

 

    

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag 5 mei 2013 

10.00 uur ds. Frans Westermann 

Collecte is bestemd voor ondersteuning van het werk van  Corinne Anbeek in Moldavië. 

 

18.30 uur GEEN DIENST   

 

 

             28 april 2013 

                         Cantate 

                      (Zingt) 



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: Ook vandaag bent u weer welkom geheten door 

onze nieuwe vrienden in Ethiopische kleding. Vandaag is de 

4e zondag van het ZWO project in Ethiopië en u heeft weer een nieuwe editie ontvan-

gen van de Ethiopian Post. EP een week gemist? Laat het ons weten dan krijgt u deze 

alsnog. De melkbus en zendingsbus zijn mo-

menteel voor hetzelfde doel.  

Workshop Ethiopische koken: 

Op dinsdag 14 mei is er een workshop Ethiopisch 

koken. Deze wordt gegeven door Weiynwa Bos.  

Aanvang 19.30 uur, de kosten bedragen €10 en u kunt zich opgegeven vanaf vandaag in de 

hal of via g.busser1@kpnmail.nl 

 
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 a.s. dinsdag 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 is 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. 

Hemelvaart  – 9 mei  2013 – Dauwtrappen: 

Ook dit jaar gaan we weer dauwtrappen vanuit de Catharinakerk. We beginnen om 7.30 uur 

met een kort ochtendgebed, waarna u een routebeschrijving krijgt voor de door U gekozen 

route. De eindbestemming is de St. Theresia kerk te Maarn. U kunt de route wandelen (11 

kilometer) of fietsen (30 kilometer). Vanaf 9.45 uur staat in de St. Theresia kerk  koffie met 

broodjes klaar of is er een  koffietafel. Om 10.30 uur zal pastor Coen van Loon voorgaan in 

een viering. U kunt zich opgeven tot 5 mei d.m.v. de aanmeldingsformulieren, die in de hal 

bij de liedboeken liggen. De volledige informatie hangt boven  de liedboeken in de hal. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij: Joop Strooper (tel. 2863189) of Tine Vis (tel. 2865567) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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