
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. P.G. Velthuizen-v d 

Glind, Vermeulenhof 28 en naar Mw. F. Geurken-Ruiter, Nico Bergsteyn-

weg111.  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:  Deze is bestemd voor de ZWO 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

 

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: 

- Mevr. van Kampen (Kersentuin 67) is weer thuis uit het ziekenhuis 

 

Belijdenis- en doopdienst: 

De volgende 5 belijdeniscatechisanten hebben aangegeven op zondag 2 juni 

belijdenis van hun geloof te willen doen: 

Jacco en Carla Bol-Wien, Laan van Blotenburg 20 

Willemijn Doornenbal, Molenstraat 29, Renswoude 

Suzanne van Driel, P.C. Hooftlaan 2 

Erica Schaper, Tromplaan 9 

Carla Bol-Wien en dochters Marit, Lisa en Nienke zullen in deze dienst ge-

doopt worden.  

Het nieuwe liedboek: 

Volgende week zondag wordt het nieuwe liedboek gepresenteerd in Monniken-

dam. Ook in De Voorhof besteden we hier aandacht aan. Met medewerking 

van de cantorij zingen wij in de dienst liederen uit het nieuwe liedboek. 

 

 

 

10.00 uur       

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst            : Guus Wateler 

Diaken               : Cor en Tineke van Langeveld 

Organist               : Seline Haalboom 

Lector             : Guus Wateler 

Koster          : Cor Stuivenberg 

Zingen           
 

 

 

Er is een gedrukte liturgie. 

 

 

 

 

 

18.30 uur  GEEN DIENST 

    

   

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 26 mei 2013 Pinksteren 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte :  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. een bijdrage voor de kosten die de 

diaconie maakt t.b.v. actief ondersteunend gemeente werk. 

 

18.30 uur ds. Dick Steenks Jongerendienst  

Inspiratie is er al. 

Je moet het alleen nog vinden. 

Zoek daarvoor niet te ver. 

Soms vindt het jou. 

De bron van het alledaagse is onuitputtelijk. 

 

De jongerendienst van volgende week 26 mei 18.30 uur wordt een Thomasviering met als 

thema ”Inspiratie: Adem van de Geest”. Inspiratie betekent letterlijk ‘inademen, inblazen’. 

Dus, wat kom jij inademen?! In deze adembenemende Thomasviering kun je op adem komen, 

inspiratie opdoen en je uitleven op allerlei manieren.  Het leuke van een Thomasviering is, dat 

er tijdens de Heilige Chaos diverse activiteiten zijn die je kunt doen. Het blijft dus niet bij 

stilzitten alleen! Welkom aan iedereen die geïnspireerd wil worden. Wij houden onze adem 

in: of jij ook komt!  

Voorganger is ds. Dick Steenks, pianist Piet de Vries. 

 

 

             19 mei 2013 

                    Pinksteren 



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 laatste uitgave van de 

Ethiopian Post. Hierin staat ook het bankrekening nummer van 

ZWO vermeld zodat u bij gebrek aan collectebonnen/

handgeld ook kunt bijdragen. 

Pinksterdienst: 

Vandaag organiseert ZWO een feeste-

lijke dienst waaraan gemend koor Ex-

celsis uit Rotterdam zal deelnemen. Dit koor 

staat onder leiding van Amare Bilate. Wij hopen het project vandaag financieel te kunnen 

afronden en ons doel van €5.000 te halen. Hier is uw hulp voor nodig. 

Mee naar Ethiopië? 

Wil u met eigen ogen ons project zien en meehelpen. U kunt mee naar Ethiopië om te helpen, 

op welk gebied dan ook. ‘Gaan en Doen’ zegt het al, want vooral overdracht van informatie is 

belangrijk. Meer info via g.busser1@kpnplanet.nl 

 
Alleenstaanden/gaanden 

Na de ochtenddienst van zondag 26 mei 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.   

 

Het nieuwe liedboek.: 

Op 26 mei wordt het nieuwe liedboek gepresenteerd. Vanaf het nieuwe seizoen willen wij 

hier in onze diensten ook gebruik van maken. Een rijke verzameling van ons al bekende lie-

deren, maar ook nieuwe. Een verzameling waarmee wij de komende tientallen jaren onze 

diensten hopen te verrijken. Wij zien er naar uit de bundel te gaan gebruiken. 

Pieter Koekkoek en Dick Steenks 

 

Aanschaf van het nieuwe liedboek: 

Ook zo nieuwsgierig naar het nieuwe liedboek? Vanaf zondag 26 mei liggen er wat verschil-

lende exemplaren in  de hal van de kerk. U kunt ze daar inkijken. Ook kunt u ze daar met 

korting bestellen. 

 

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 pro-

gramma 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 bevrij-

dende werking in de kerkelijke verhoudingen in deze tijd. Na de uitvoering is er nog gelegen-

heid om tijdens een hapje en drankje na te praten over de inhoud van het cabaret. Vanaf zon-

dag 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 collecte gehouden voor de 

onkosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Gemeenteavond 22 MEI  
 

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 

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 

 

Jaarrekening 2012 van  De Voorhof 

In de hal van de Voorhof ligt de jaarrekening 2012 ter inzage.  De jaarrekening wordt toe-

gelicht op de gemeenteavond op 22 mei. 

 

 

 

Examenjongeren: 

Weer hebben we uw hulp nodig.  We willen u vragen om in uw omgeving  te informeren of 

er jongeren van de Voorhof zijn die dit jaar examen doen.  Het is onze gewoonte even stil 

te staan in de examen tijd bij deze jongeren.  U kunt namen doorgeven aan Sonja van Dijk . 

tel 2861304  sonja.van.dijk@kpnmail.nl 

 

Van de bouwcommissie: 

De wijnactie om geld bij elkaar te brengen voor de verbouw van onze kerk is een groot 

succes geworden. Meer dan 1000 flessen zijn er verkocht. Daarom gaat de actie nog door 

tot de zomervakantie, maar nu ook aangevuld met Rosé (want de zomer komt echt wel een 

keer) U kunt dus nog steeds wijn bestellen. De bestelformulieren liggen in de hal bij de 

lectuurhoek, of u regelt het via één van de bouwcommissie leden. 
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