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ZONDAGSBRIEF 

 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Dhr. G. Haalboom, Emmahof 
10 en naar Mw. G.J.A.v  Asselt-Dame, de Omloop 20.  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: : Kerk in Actie Werelddiaconaat. Nicaragua is één van de armste 
landen van Latijns-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. In de hoofdstad 
Managua en de havenplaasts Puerto Cabezas zet de organisatie Tesis zich in 
om (seksueel) geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen. Voor oudere 
meiden zijn er zelfhulpgroepen. Daarnaast werkt Tesis met de gezinnen waar 
deze meisjes uit komen om de cirkel van alcohol- en drugsgebruik en 
(seksueel) geweld te doorbreken. 
2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diver-
se taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk 
actief  te laten functioneren. 
 
Berichten uit de gemeente: 
Huwelijk 
Erna Veldhuizen en Erwin Seijkens, Karel Doormanlaan 6, 3931 AJ, Wouden-
berg, willen op vrijdag 7 juni 2013 met elkaar gaan trouwen. De kerkelijke 
bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats om 14.30 uur in de 
Voorhof. U bent hiervoor ook van harte uitgenodigd.  
 
Mevr Meerbeek-Koudijs, Laan van Blotenburg 52, verblijft in het ziekenhuis 
de Lichtenberg in Amersfoort 
Mevr Bruijnzeel is van uit het ziekenhuis weer terug in de Lisidunahof in Leus-
den 
Mevr Veldhuizen-Jochemsen, Koningin Julianaplein 6, verblijft in Eleos, de 
Fontein, Duinweg 1, 3735 LA Bosch en Duin 
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      Doop en Belijdenis dienst 
Predikant           : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst            : Gerry Thiescheffer 
Diaken               : Suzanne Siegers 
Organist               : Ton van Dienst 
Lector             : Erica Schaper 
Koster          : Ad Kleinveld 
Zingen Er is een liturgie    
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag  9 juni mei 2013  
10.00 uur ds. E.J. de Ruiter uit Amerongen 
Collecte : Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 
van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
 
18.30 uur ds. Pieter Koekkoek  
Collecte : Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 
van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
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Het nieuwe liedboek: 
Op 26 mei is 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. 
Pieter Koekkoek en Dick Steenks 
Aanschaf van het nieuwe liedboek: 
Ook zo nieuwsgierig naar het nieuwe liedboek? Elke zondag in juni liggen er wat verschillen-
de exemplaren in  de hal van de kerk. U kunt ze daar inkijken. Ook kunt u ze daar met korting 
bestellen. 
Ook in de maand september krijgt u nog de gelegenheid om ze met korting aan te schaffen. 

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 
  
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 veranderd 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 
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.  
Tienerdienst 
Volgende week zondag, 9 juni is er weer een tienerdienst in de soos. 
Jullie zijn weer van harte welkom! 
Hartelijke groet. De tienerdienstleiding 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

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.  
 
VACATURES! DRINGENDE OPROEP! 
De Kerkenraad begint al ruim op tijd voor het nieuwe seizoen na te denken over vervanging 
van ambtsdragers die gaan aftreden. 
Dit jaar was het zelfs zo, dat we een vacature van het vorige jaar niet konden invullen.  
Op dit moment moeten we helaas vaststellen, dat we nog steeds geen naam hebben voor de 
vacature voor pastoraal ouderling voor wijk 5. Het wordt echt nijpend in die wijk! 
Ds. Steenks kan de gewenste pastorale zorg in die wijk zo niet goed invullen.  
De kerkenraad spreekt de intense hoop uit, dat zich deze zomer iemand meldt, die belang-
stelling heeft of mogelijk iemand weet,die we kunnen benaderen. 
En dan moet er een nieuwe voorzitter komen. Er is inmiddels een naam genoemd , maar dat 
is op dit moment beslist nog niet zeker. Twee namen zou prachtig zijn. Wie wil deze 
mooie, pittige taak op zich nemen?.  
En dan is het College van kerkrentmeesters straks onderbemensd: we zoeken een kerkrent-
meester ( al dan niet ambtsdrager).Maar ook de penningmeester van de Voorhof stapt op. 
We zoeken een financieel onderlegde vrouw/man, die deze belangrijke functie op zich wil 
nemen. 
De kerkenraad hoopt van ganser harte dat zij op 8 september a.s. weer compleet is. 
nadere informatie: bij de voorzitter (kerk@defactormens.nl) of bij de vicevoorzitter 
(K.G.van.Langeveld@kpnmail.nl), OF bij één van de predikanten.  
of bij: scribaat@ pkndevoorhof. 
Voor telefoonnrs.: zie ook de informatiegids) 
 

  


