
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Dhr. Hendriks, Griftpark 17 en 

naar Mw. A.S. Hoekstra-Mulder, Tromplaan 17.  Het zou fijn zijn als een ge-

meentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt  zich na afloop van  de dienst 

melden bij de koster. 

 

Collecten:   

1e collecte:  : Deze is bestemd voor ondersteuning van het werk van  Corinne 

Anbeek in Moldavië. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, , waaronder ook de bijkomende kosten 

vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zon-

dagsbrief etc. 
 

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, heeft niet zo’n positieve uitslag gekregen. 
Hij moet een traject van chemokuren in.  

 

 

 

 

 

10.00 uur       

Predikant           : ds. F. Westermann 

Ouderling van dienst            : Leny de Koeyer 

Diaken               : Liesbeth van Deventer 

Organist               : Sander Booij 

Lector        : Alice Bossema 

Koster     : Cor Stuivenberg 

Zingen      : Gezang 377: 1, 2 

      : Gezang 377: 3, 7 

Gebed om ontferming, afgesloten met “Heer ontferm U” 

       : Psalm 67: 2, 3  

Eerste Lezing      : Joël 2: 21 – 27    

       : Gezang 39: 1, 2, 3, 4 

Tweede Lezing     : Johannes 14: 22 – 29    

       : Gezang 280 

Derde Lezing      : 1 Korinthe 15: 35 – 38  

Acclamatie      : U komt de lof toe 

       : Gezang 210: 3, 4 

       : Gezang 86: 3, 4, 5, 9 

       : Gezang 411: 1, 6 

    

 

 

 

18.30 uur  GEEN DIENST 

    

 

    

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Donderdag 9 mei 2013 

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte:Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 
 

Zondag 12 mei 2013 

10.00 uur kandidaat H. J. van Maanen 

Collecte : Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. Bijdrage diaconie aan het Noodfonds 

gemeente Woudenberg  

 

18.30 uur GEEN DIENST   

 

  

 

             5 mei 2013 

                         Rogate 

                      (Bidt) 



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 ontvangt u de 5e uitgave van de Ethiopian Post 

vanwege het ZWO project in Ethiopië tot en met Pinksteren. EP een week gemist? Laat 

het ons weten dan krijgt u deze alsnog. De melkbus en zendingsbus zijn momenteel 

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 in de hal of via 

g.busser1@kpnmail.nl 

 

Pinksterdienst: 

Zondag 19 mei organiseert ZWO een 

feestelijke dienst waaraan een koor van de 

Ethiopische dirigent, en animator van de 

Stichting Gaan & Doen, Amare Bilate  zal 

deelnemen. Het wordt bijzonder, komt 

ook!   Tijdens deze dienst zal het ZWO project tevens worden afgerond. 
 
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) 

 

Tienerdienst: 

Volgende week zondag, 12 mei, is er om 10.00 tienerdienst. 

We hopen jullie allemaal weer te zien in De Voorhof en gaan met elkaar naar onze mooie 

nieuwe soos.   Graag allemaal tot volgende week! 

Hartelijke groet     De tienerdienstleiding 

 

Kerkelijk kookboek. 

Bent u er al aan toegekomen om uw culinaire inspiraties om te zetten in een smakelijk recept? 

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 maan-

den met recepten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
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.  

 

Website: 

Zoals u wellicht hebt gemerkt, is de website vernieuwd. Dit was nodig, omdat de oude web-

site niet meer aan onze wensen voldeed. We hebben hard gewerkt om onze oude website 

qua functionaliteit te evenaren en zelfs te verbeteren. Zo kunnen bijvoorbeeld taakgroeple-

den binnenkort hun eigen pagina aanpassen. Zoals bij elke nieuwe website, of bij elk nieuw 

product, zitten er nog kinderziektes in. De komende weken hopen we alle problemen te 

verhelpen en wensen mee te nemen om de website nog beter te maken. 

Heeft u op- of aanmerkingen, tips en/of tops, vragen of mededelingen? Wij horen dat 

graag! U kunt contact opnemen via onze contactpagina op de website of via webredac-

tie@pkndevoorhof.nl. (De bestemming van het contactformulier kunt u invullen bij 

'Categorie'; deze wordt nog uitgebreid.) 

 

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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