
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. Rommers, Wilhelmi-

nastraat 7 en naar Dhr. J. Molenaar, Kersentuin 6.  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 gemaakt 

ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. Bijdrage 

diaconie aan het Noodfonds gemeente Woudenberg.  

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 (Stationsweg west 101) is thuis. Hij herstelt voorspoedig 

- Dhr J. Veldhuizen (v Hogendorplaan 30) heeft zeer slechte berichten ontvan-

gen in het ziekenhuis. Hij is ondertussen thuis. 

 

Op 10 mei j.l. mochten Geurt en Betsie Bos, Witte de Withlaan 42, vieren dat 

zij 45 jaar geleden in het huwelijk traden.  
 

 

Contactmiddag: 

Dinsdag 14 mei is er weer een contactmiddag. Na een gezellig samenzijn wordt 

deze middag besloten met een broodmaaltijd. We beginnen om 15.30 uur. De 

volgende contactmiddag wordt  gehouden op dinsdag 3 september. Meer hier-

over leest u in De Schakel die eind augustus verschijnt. 

 

 

10.00 uur       

Predikant           : kandidaat Helmert Jan van Maanen 

Ouderling van dienst            : Alice Bossema 

Diaken               : Frederika Haalboom 

Organist               : Sander Booij 

Lector             : Ton Mortier 

Koster          : Ad Kleinveld 

Zingen          : Ps. 27:1, 4 

           : Gez. 255: 1, 4 

Schriftlezing         : Openbaring 22:12-21 

           : Gez. 297: 1 

Schriftlezing          : Johannes 14:15-21 

           : Gez. 234: 1, 2  

           : Gez. 237: 1, 2 

           : Ps. 150: 1, 2 

     

 

 

Tienerdienst: 

Vandaag, zondag, 12 mei, is er om 10.00 tienerdienst. 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 uur  GEEN DIENST 

    

   

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 19 mei 2013 Pinksteren 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte :  Deze is bestemd voor ZWO 

 

 

18.30 uur GEEN DIENST   

 

  

 

             12 mei 2013 

                         Exaudi 

                  (Wezenzondag) 



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 6e en een-na-laatste, uit-

gave van de Ethiopian Post De melkbus en zendingsbus 

zijn momenteel voor hetzelfde doel. Het doel is nog niet 

lang niet bereikt om bij te dragen aan een energie voorziening in de school. Wij hopen 

dan ook dat u een extra bijdrage wilt doen tijdens de ZWO-Pinksterdienst. 

 

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 gemend koor 

Excelsis uit Rotterdam zal deelnemen. Dit 

koor staat onder leiding van Amare Bilate. Het wordt bijzonder (mooi), komt ook! 

Tijdens deze dienst zal het ZWO project tevens worden afgerond. 

 

Constantijn de Grote: 

Romeins keizer in de 4e eeuw. Maar vooral bekend omdat hij een einde maakte aan de vervol-

ging van Christenen in het Romeinse Rijk en grote invloed had op de ontwikkeling  van de 

kerk vanaf zijn tijd. Was hij een oprecht Christen of een berekenend keizer die het Christen-

dom gebruikte om zijn macht te vergroten. En wat was zijn invloed op de leer van de kerk? 

Hierover wil ik met u van gedachten wisselen op dinsdag 14 mei.  

Aanvang 20.00 uur in De Voorhof 

Pieter Koekkoek 

 

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. 

 

Verjaardagsfonds: 
 Tot onze spijt hebben enkele van onze trouwe lopers op moeten zeggen,daarom zoeken we 

een nieuwe voor de wijk zeeland en voor de  A. Cuyplaan, P.Potterlaan, Frans Halslaan e.o.  

U kunt zich opgeven bij Trudi&Hans Stoffer Ekris 18a tel 2861852 of per mail  

hntstoffer@kpnplanet.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotavond Vorming en Toerusting.: 

Zaterdag 1 juni in de Voorhof met een cabaret programma rond kerk en samenleving 

met als titel “Pepermunten”  een kerkelijke verfrissing. De avond begint om 20.00 

uur .Zaal open vanaf 19.30 uur voor een kopje thee/koffie. Johan  Smedema schrijft zelf 

de teksten en de muzikale begeleiding is in handen van de pianist Peter Hartman.  Het 

programma is avondvullend en duurt 2 x 45 minuten (met daarin een pauze) . 

"Pepermunten" hebben door de toevoeging van een dosis milde humor een relativerende en 

daardoor bevrijdende werking in de kerkelijke verhoudingen in deze tijd. Na de uitvoering 

is er nog gelegenheid om tijdens een hapje en drankje na te praten over de inhoud van het 

cabaret. Vanaf zondag 12 mei  vindt U in de hal intekenlijsten om voor die avond cake/

koek of wat hapjes te maken voor na de voorstelling. Contact personen: Angelique Martini, 

tel. 2863343 en Gerry Thiescheffer, tel 2866720. Aan het eind van de avond wordt een col-

lecte gehouden voor de onkosten. 

 

Programma Gemeenteavond: 

Komt u ook uw keuze aangeven? 

Welke verwachtingen heeft u bij de kerk, bij onze Voorhofgeloofsgemeenschap? 

Wat vindt u van belang voor de opbouw van onze gemeente? 

Daar gaan we met elkaar over praten op de gemeenteavond. 

Hoe gaan we dat doen. 

Wel, nadat de jaarcijfers besproken zijn en u uw vragen heeft gesteld, gaan we met elkaar 

in de hal koffiedrinken. U krijgt dan de gelegenheid om aan te geven waarvan u vindt waar 

wij als kerk het beste tijd en geld aan kunnen besteden.   

Wat moet meer aandacht krijgen en wat iets minder. Door het plakken van stickers kunt u 

laten zien wat u van belang vindt: eredienst, jeugdwerk, pastoraat, zending, gebouw, etc.  

Daarna gaan we ‘de vrijwilliger van het jaar’ bekendmaken. Deze krijgt onze vrijwilligers-

speld!   Ook daarvoor wordt u van harte uitgenodigd. 

Komt u ook onze vrijwilliger bedanken? 
Wij zien u woensdag 22 mei om 20.00 uur graag in de kerk. 

Tot dan. Carolien Arnold,  Voorzitter 

P.S. Op www.pkndevoorhof.nl staat een uitgebreid toekomstscenario. Wilt u dit op papier 

ontvangen, dan kunt u dit opvragen bij scriba Guus Wateler 033-2865772. 
 

U MAG WEER!!!! 
Ja hoor, het is weer zover. U wordt van harte uitgenodigd woensdagmorgen 15 mei a.s. om 

9.00 uur in De Voorhof te verschijnen.De poetslappen worden dan weer tevoorschijn geto-

verd en de koffie staat weer klaar. 

Tot mijn spijt moet ik u melden, dat ik niet aanwezig zal zijn, maar voor u waarschijnlijk 

een grote reden om wel te komen.Gera ontvangt u graag, laat haar dus niet zitten met de 

koffie!!!! 
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