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ZONDAGSBRIEF 

 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. J. Veldhuizen, 
v.Hoogendorplaan 30 en vanavond naar. Mw. A.R. van der.Wal-Alba, Moria-
hoeve, de Steeg 4a.  Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil weg-
brengen. U kunt  zich na afloop van  de dienst melden bij de koster. 

Collecten:   
1e collecte: Collecte : Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten 
gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk , waaronder ook de kosten vallen die ge-
maakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de 
leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze 
kerk. 
 
 
Berichten uit de gemeente: 
Mevr Meerbeek (laan van Blotenburg 52) is opgenomen in  het ziekenhuis de 
Lichtenberg in Amersfoort 
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       
Predikant           : ds. E.J. Ruiter uit Amerongen 
Ouderling van dienst            : Johan Thiescheffer 
Diaken               : Ali Sikkema 
Organist               : Seline Haalboom 
Lector             : Carolina van der Krans 
Koster          : Anton Veldhuizen 
Zingen          : Psalm 146: 1,2,3     
Zingen:          : Psalm 146: 4,5 
Loflied:    : Gezang 301: 1,2,5 
1e Schriftlezing:    : 1 Koningen 17: 17-24 
Zingen:     : Gezang 274: 1,2,3,4 
2e Schriftlezing:    : Lucas 7: 11-17 
Zingen:     : Gezang 274: 5,6,7 
Zingen:     : Gezang 488 B 
Slotlied:     : Gezang 479 
 
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  
Predikant    : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst  : Berthe Strengers 
Diaken    : Liesbeth van Deventer 
Organist    : Sander Booij 
Koster    : Jan de Lange 
Zingen:    : Psalm 19:1,2 
Lezen:    : Genesis 1 
Zingen:    : Gezang 1 
Lezen:    : Jesaja 59:15-20(Efeze 6:10-17) 
Zingen:     : Gezang 299: 1-4 
Lezen:     : Johannes 1 
Zingen:     : Gezang 161  
Slotlied:     : Gezang 390:1,3 
Avonddienst: Vanavond staan we in de dienst stil bij beelden van God. Er 
zijn grote verschillen in de wijze waarop mensen over God denken en praten. 
Ieder maakt zich een beeld van God. Klopt dit ook altijd met wat de bijbel 
ons laat zien en horen. Kent de bijbel verschillende Godsbeelden? Over deze 
vragen willen we graag met elkaar nadenken. Na de dienst is er gelegenheid 
tot napraten en het stellen van vragen. 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag  16 juni mei 2013  
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte:  is bestemd voor het Roosevelthuis te Doorn, het Roosevelthuis organi-
seert vakantieweken voor ouderen en mensen met zorg. 
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Tienerdienst 
Vandaag, 9 juni is er weer een tienerdienst in de soos. 
Jullie zijn weer van harte welkom! 
Hartelijke groet. De tienerdienstleiding 
 
Het nieuwe liedboek: 
Op 25 mei is het nieuwe liedboek gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeen-
komst in Monnickendam. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan we als Voorhofgemeente 
gebruik maken van dit nieuwe boek. 
De gehele maand juni kunt u, voor en na de dienst, verschillende exemplaren inkijken en met 
korting ook bestellen. U vindt de tafel in de hal van de kerk, in de lectuurhoek. 
Als u deze kans mist dan krijgt u in de maand september opnieuw gelegenheid  om het nieu-
we liedboek te bestellen.  
Voor informatie: Lectuurcommissie Tiny van Dijk tel. nr. 286 3704 en Stef Loosman tel. nr. 
286 6581 
 

 

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 gras-

veld 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

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 
Vermelden tot 20 juni 2013. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


