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ZONDAGSBRIEF 

 

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

laan17 en naar Dhr. en Mw. van ‘t Hoog, J.F. Kennedylaan 65. 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. een bijdrage voor 

de kosten die de diaconie maakt t.b.v. actief ondersteunend gemeente werk. 

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:  
Mevr Veldhuizen ,Emmastraat is opgenomen  in Eleos de Fonteij Duinweg 1 

3735 LA Bosch en Duin 

Mevr Bruijnzeel- van de Essenburg Pr. Bernhardstr.33 is opgenomen in het 

ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort. 

 

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.  

Studieverlof ds. Steenks 

Van 3 juni t/m 1 juli heeft ds. Steenks studieverlof. Ds. Koekkoek neemt in 

deze maand het pastoraat van de wijken 4, 5 en 6 waar.  

10.00 uur       

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst            : Alice Bossema 

Diaken               : Elly Oost 

Organist               : Piet de Vries 

Lector             : Anneke Bos 

Koster          : Mary Vunderink 

Zingen Er is een liturgie    

 

 

 

18.30 uur  Jongerendienst 

    

Predikant    : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst  : Gerda Holl en Elly Kramer 

Diaken    : Sonja van Dijk 

Organist    : Piet de Vries 

Koster    : Peter v Huigenbosch  

 

 

De jongerendienst van vanavond 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, inspira-

tie 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 stilzit-

ten 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. 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag  2 juni mei 2013  

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte : Kerk in Actie Werelddiaconaat. Nicaragua is één van de armste landen van La-

tijns-Amerika. Zestig procent van de bevolking leeft in (extreme) armoede. Er is veel seksueel 

en lichamelijk geweld binnen gezinnen. Vrouwen en meisjes nemen een lagere plaats in dan 

mannen en jongens. Ze worden makkelijk slachtoffer van seksuele uitbuiting en hebben wei-

nig eigenwaarde. In de hoofdstad Managua en de havenplaats Puerto Cabezas zet de organisa-

tie Tesis zich in om (seksueel) geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen. Via therapeu-

tische creatieve groepen leren meiden zich leren uiten via drama, dans en tekenen. Aan de 

hand van deze uitingen worden hun problemen besproken. Voor oudere meiden zijn er zelf-

hulpgroepen. Daarnaast werkt Tesis met de gezinnen waar deze meisjes uit komen om de cir-

kel van alcohol- en drugsgebruik en (seksueel) geweld te doorbreken. 
 

18.30 uur GEEN DIENST   
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Alleenstaanden/gaanden 

Na de ochtenddienst is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente 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 gemakkelijk en ga er gewoon heen.  

U bent van harte uitgenodigd.   

 

De Voorhof gaat voor Nacht Zonder Dak! 
Durf jij de uitdaging aan om 1 nacht zonder dak te slapen? 

Van zaterdag 14 september (16.00 uur) op zondag 15 september 2013 verandert het grasveld 

voor PKN De Voorhof in Woudenberg in een sloppenwijk. Jongeren vanaf 14 tot 25 

jaar geven de luxe van thuis op om voor 1 nacht in een zelfgemaakt krotje te slapen. 

Doe ook mee! Geef je op bij Sonja (sonja.van.dijk@kpnmail.nl) en laat je sponsoren door 

familie, vrienden en bekenden.  

Nacht Zonder Dak is een actie van Tear. De opbrengst gaat naar straatkinderen in nood in 

Bolivia, Cambodja en Kenia. Meer info? Kijk op www.nachtzonderdak.nl/woudenberg of 

facebook: PKN De Voorhof Woudenberg. 

Sonja, Lisanne, Jurgen en Suzanne 

 

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. 

 

Het nieuwe liedboek. 

Vandaag 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 liederen, 

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. 

Aanschaf van het nieuwe liedboek: 

Ook zo nieuwsgierig naar het nieuwe liedboek? Vanaf vandaag liggen er wat verschillende 

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

bestellen. 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongerendienst 26 mei 2013 
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. 

 

Fiets 20 juni mee op wereldvluchtelingendag  

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. 

Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. Kerk in Actie wil aandacht 

besteden aan deze dag door het organiseren van een fietstocht langs oude en nieuwe plaat-

sen van migratie in Utrecht en omgeving. U kunt onderweg op bezoek bij de Vrolijkheid in 

het AZC in Utrecht, de tocht gaat langs het STIL, (Steunpunt Illegalen), maar ook kunt u 

een rondleiding krijgen in de Doopsgezinde Kerk, bij de Evangelische Broedergemeente in 

Zeist. Bij de pleisterplaats 'De Rijdende Kerk' kunt u verhalen horen over de situatie in Sy-

rië, maar ook over Afrikaanse vluchtelingen, uiteraard kunt u hier ook iets eten en drinken. 

De tocht wordt afgesloten met een wake bij de vreemdelingengevangenis in Zeist. Daarna 

kunt u terugfietsen naar huis of naar de auto. De tocht tot de vreemdelingenbewaring is 

ongeveer 25 kilometer, terugfietsen is ongeveer 15 kilometer. Wie wil, kan zich ook nog 

opgeven om in de avond de voorstelling te bezoeken 'as I left my fathers house'. Deze voor-

stelling is georganiseerd door het UAF. U kunt starten vanaf het Landelijk Dienstencentrum 

van de Protestantse Kerk Nederland tussen 09.30 uur en 11.30 uur. Hier krijgt u een route 

beschrijving, informatie en een voedselpakketje. U moet zich wel van te voren opgeven, dit 

kan door te mailen naar g.werkman@kerkinactie.nl of door te bellen met (030) 880 17 56.  

 

Verjaardagsfonds. 

 Door het opzeggen van enkele mensen hebben we nieuwe mensen nodig. 

Voor het bezorgen van verjaardagskaarten en het later weer ophalen van de zakjes. Het gaat 

per wijk om 10à20 adressen per halfjaar. 

Wie lijkt het leuk om mensen met hun verjaardag een kaart te bezorgen? 

Meld u aan er is nog een wijk in het zeeland en A. Cuyplaan  P. Potterln,  Ruysdaalln,  

Frans Halsln e.o 

U kunt zich melden bij Fam Stoffer Ekris 18a tel 2861852 of per mail:  

hntstoffer@kpnplanet.nl 
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