ZONDAGSBRIEF
10.00 uur
Viering Heilig Avondmaal
Predikant
: ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst
: Arend Hoogers
Diaken
: Gerda van den Brink
Organist
: Sander Booij
Lector
: Willy Geuze
Koster
: Ab van den Pol
Zingen

Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg

25 augustus 2013
Dertiende zondag na Trinitatis

Er is een liturgie. Wel met gebruik van het liedboek.

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!

Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. M. van den Rovaart,
Oranjelaan 9 en naar Mw. J. Vermeulen– v d Munt, Vermeulenhof 122. 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: De Heilig Avondmaals collecte is bestemd voor de ZWO.
2e collecte: Bestemd voor de Diaconie.

15.30 uur

ds. Dick Steenks

18.30 uur

Geen Dienst

Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude

Kerkdiensten volgende week:
Zondag 1 september 2013
10.00 uur
ds. mw. F. de Kok uit Harderwijk
Collecte: Deze is bestemd voor de ZWO
18.30 Geen dienst

Berichten uit de gemeente:
- Dhr. C. Mulder, Maarten van Rossumweg 9, is weer thuis uit het UMC
Utrecht na een geslaagde operatie.
- Jan Termaaten, echtgenoot van Hennie Termaaten-Lamberink, Mesdaglaan 4,
is ongeneeslijk ziek. Hij verblijft thuis.
Geboorte
Op 14 augustus 2013 is Casper Hero Mateman geboren, zoontje van Alexander
en Roelienke Mateman, Laanzicht 50, 3931 RP Woudenberg. (Ze hadden al een
zoontje Hugo).
Huwelijk:
Gerrit Jan Busser en Eva Messalina, Henschoterlaan 10, willen op vrijdag 6
september hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen en inzegenen. Deze huwelijksdienst vindt plaats om 14.00 uur in De Voorhof en wordt geleid
door ds. Dick Steenks.

Bevestiging ambtsdragers:
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg
stelt u voor te benoemen in het ambt van ouderling met opdracht, voorzitter van de kerkenraad: dhr. Leendert Harmen Verweij, wonende De Kolk 23
en in het ambt van diaken: dhr. Meint Jelle Huisman, wonende Griftpark 6
De bevestiging van Leendert Verweij
vindt plaats op zondag 8 september a.s. in de morgendienst
De bevestiging van Meino Huisman is op later tijdstip.
Bestellingen nieuwe Liedboek:
Op zondag 25 augustus kunnen de eerste bestellingen worden opgehaald. Het gaat dan om de
zgn. standaarduitvoering ( geel/oranje of groen/blauw ) die besteld zijn eind mei of voor 10
juni. De luxe uitvoering en de kinderbundel zijn helaas nog niet beschikbaar, deze worden
eind augustus verwacht.
U kunt uw bestelling na de dienst afhalen in de soos. Wanneer u contant wilt betalen, dan
graag met gepast geld.
De prijs van de standaarduitvoering van het Liedboek bedraagt € 23,00.
De lectuurcommissie.
Jordanië-Israëlreis 2014 – presentatieavond 17 sept. a.s.
Er komt een nieuwe Israëlreis, dit keer in combinatie met het mooie Jordanië! Cor van Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drie Tour een mooi reisprogramma samengesteld. De Jordanië-Israëlreis zal komend jaar zijn van dinsdag 18 t/m zaterdag 29
maart 2014. De reis zit vol eeuwenoude cultuur, Bijbelse historie en gevarieerd natuurschoon.
Een absoluut hoogtepunt van deze reis zal het bezoek aan de in de rotsen verscholen stad Petra in Jordanië zijn. Maar ook bezoeken we de berg Nebo, Eilat, Jeruzalem en Galilea. En
natuurlijk drijven we weer een tijdje in de Dode Zee en varen we op het Meer van Galilea.
Van 18 maart t/m 22 maart verblijven we in Jordanië. Op zondag 23 maart gaan we naar Eilat
in Israël waar we kunnen ontspannen. Op 24 maart reizen we naar Jeruzalem om vervolgens
op 27 maart via de doopplaats in de Jordaan naar Tiberias (Galilea) te gaan, waar we op 28
maart o.a. een boottocht over het Meer van Galilea maken. Op 29 maart keren we dan weer
huiswaarts.
Kort samengevat zijn we 1 dag/nacht in Amman, 2 dagen/nachten in Petra, 2 dagen/nachten
in Aqaba, 1 dag/nacht in Eilat, 3 dagen/nachten in Jeruzalem en 2 dagen/nachten in Tiberias.
De reis kost om en nabij de € 1850.- per persoon.
Op dinsdag 17 september a.s., aanvang 19.30 uur in De Voorhof, is zullen we de reisplannen presenteren. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wel graag van tevoren opgeven (bij voorkeur via de mail: steenks@pkndevoorhof.nl). Als u niet kunt komen op
de presentatie-avond, maar wel graag mee wilt met de reis, laat het dan ook via de mail weten.
Er kunnen maximaal 40 deelnemers met de Jordanië-Israëlreis 2014 mee (ook niet gemeenteleden zijn welkom, dus neem gerust vrienden, buren of kennissen mee). Bij aanmelding hanteren we het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus aarzel niet te lang…

Alleenstaanden/gaanden:
Na de ochtenddienst van zondag 1 - 09 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken. Deze keer is het net
als de vorige keer bij Gerrie Pelgrum (De Kolk no 1, verzamelen in/ bij de kerk. Even
samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er
gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.

Programma Startzondag De Voorhof
15 september 2013
‘Er zit muziek in de kerk’
Koffie/ thee/ limonade
Kerkdienst
In samenwerking met o.a. de band Prepare
11.15
Koffie/ thee/ limonade met wat lekkers
(wilt u cake of taart bakken, geef dit dan door aan Christie van de Haar,
tel. 033-2864747 of email: christie@gezellig.net)
11.45 – 12.30 Activiteitenronde 1
12.30 – 12.45 Pauze
12.45– 13.30 Activiteitenronde 2
09.30
10.00

Activiteiten: Muziekinstrumenten knutselen, schilderen op muziek, Psalmen van vroeger
naar
Nu, nieuwe Liedteksten bespreken, breakdance/hiphop, Zingen/ musiceren, Djembé. Uiteraard is er ook de hele dag oppas aanwezig.
13.30
14.15
14.30
15.00

Lunch
‘Voorhof’s got talent’
(Kinderen tot 14 jaar kunnen zich hiervoor opgeven bij:
Christie van de Haar, tel. 033-2864747 of email: christie@gezellig.net)
Liturgische afsluiting
Einde

Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

www.pkndevoorhof.nl

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdags 20.00 uur s.v.p.

