
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Mw. A. Rutgers, Henschoter-

hof 22 en naar  Dhr. C. van Ginkel, de Schans 52. Het zou fijn zijn als een ge-

meentelid 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. de kosten ter onder-

steuning van de voedselbank. 

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. 

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Henny Voogt-Timmerman, Broederschapsland 16, heeft een geslaagde opera-

tie ondergaan aan haar schildklier in het UMC Utrecht. Ze is weer thuis uit het 

ziekenhuis. 

- Mevr Simons-van Gelder (Vermeulenhof 27) verbleef in het Elisabethzieken-

huis. Zij is nu voor revalidatie naar het verpleeghuis de "De Lichtenberg"  

Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Dhr van Nieuw Amerongen (De Kaneel 8) ligt in het Meander Med. Centrum 

loc. St. Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort 

 

Belijdenisgespreksgroep, start dinsdag 15 oktober a.s. 

Heb je, hoe oud of jong je ook bent, nog geen belijdenis gedaan en denk je 

er wel eens aan om dat te gaan doen? Of zou je wel eens wat meer van het 

christelijk geloof te weten willen komen? Loop je al een tijdje rond met de 

gedachte zal ik of zal ik niet? Hak dan nu de knoop door en kom gewoon. 

Oriënteren kan nooit kwaad. Voel je vrij om op de eerste avond op dinsdag 

15 oktober a.s. te komen. We beginnen om 20.00 uur o.l.v. ds. Steenks. 

Zie ook de folder op www.pkndevoorhof.nl of neem ’m mee uit de kerk.  

 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst           : Berthe Strengers 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Piet de Vries 

Lector              : Anneke Bos 

Koster              : Johan Stoffer 

Zingen    : Psalm 78:1,2 

Kyriegebed    : NL 367b 

Gloria     : NL 791: 1,2,3,6 (schoollied) 

1e schriftlezing   : 1 Koningen 17:17-24 

     : NL 647 

2e schriftlezing   : Matteüs 21:23-27 

Acclamatie    : NL 339a 

     : NL 827 

     : NL 416 

 

 

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  6 oktober  2013 Israëlzondag 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Kerk & Israël  Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel ele-

ment van de eigen identiteit en belijden. De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse 

Kerk Israëlzondag. Dan geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgeefbare 

verbondenheid met het volk Israël. Met uw bijdrage steunt u het werk dat wordt gedaan voor 

de relatie met het volk Israël.  Kerk&Israël geeft financiële steun voor de geestelijke verzor-

ging en coördinatie van verzoeningsprojecten, worden er materialen ontwikkeld voor de plaat-

selijke gemeenten.  

 

In deze dienst worden 2 kinderen gedoopt. 

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

             29 september 2013 

      Achttiende zondag na Trinitatis 

                   

http://www.pkndevoorhof.nl


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. 

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 soos van ons kerkgebouw. 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.   

 

Theologische vragen: 

Dinsdag 1 oktober: Beelden van God. Welke voorstelling geeft de bijbel van God, welke 

voorstellingen hebben in de theologie een belangrijke rol gespeeld en welke zijn voor ons van 

belang? De theologie houdt zich in de breedste zin bezig met vragen rondom geloof en kerk. 

De antwoorden van de theologie komen via de preken, maar ook via gespreksgroepen en lite-

ratuur bij iedereen terecht. Maar vaak blijven vragen bestaan. Verschillende gemeenteleden 

hebben hun vragen gesteld aan Pieter Koekkoek. Steeds op de eerste dinsdag van de maand 

wordt één van die vragen besproken. Hoe gaat de wetenschappelijke theologie om met be-

paalde vragen? 

Tijdens deze avonden steeds een theologische inleiding en vervolgens een gesprek over het 

thema. De thema’s van de avonden zijn niet met elkaar verbonden. Het is dus niet nodig alle 

avonden aanwezig te zijn. 

Aanvang 20.00 uur in De Voorhof 

 

‘Word gelovenderwijs’ - Avond van de geloofsopvoeding 7 oktober a.s. 

Op maandagavond 7 oktober a.s. organiseert de Protestantse Gemeente De Voorhof in het 

kader van de week van de opvoeding ‘de avond van de geloofsopvoeding’. Een ontmoetings-

avond voor ouders met kinderen tot 12 jaar met als thema: ‘word gelovenderwijs’ over gelo-

vig opvoeden en opgroeien. Het programma is te vinden op onze website 

www.pkndevoorhof.nl Zie ook de poster in de hal. Informatie en opgave bij ds. Dick Steenks.  

 

Contactmiddag: 
Dinsdag 8 oktober is er weer een contactmiddag in De Voorhof.  

Aanvang: 14.30 uur. Spreker; De heer De Graaf uit Putten. Onderwerp: Razzia in Putten, 

oktober 1944. Voor vervoer kunt u bellen naar: mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar  

mw. C. Aarsen, tel. 2862700. 

 

Zangavond uit het nieuwe liedboek met de cantorij in De Voorhof om 19.30 uur: 

Sinds 25 mei 2013 is er een nieuw liedboek als vervanging van het vorige liedboek uit 1973.   

Op startzondag 15 september heeft  de Protestantse Gemeente De Voorhof het liedboek offi-

cieel in gebruik genomen. Om het “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk” beter te leren 

kennen,  organiseren we een zangavond op woensdag 9 oktober 2013 waarbij we liederen 

gaan zingen uit het nieuwe liedboek. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van De 

Voorhof o.l.v. Tiny van Eeuwijk.  

Het liedboek heeft als ondertitel: “zingen en bidden in huis en kerk”. Op deze manier wordt 

duidelijk dat het een bundel is die op brede wijze inzetbaar is. Op de zangavond zullen we 

onder leiding van ds. Dick Steenks ontdekken dat liederen en teksten die in de nieuwe bundel 

opgenomen zijn heel divers zijn en jong en oud kunnen aanspreken.  

Iedereen is van harte welkom op deze zangavond!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie naar de Dode Zeerollen in het Drents museum in Assen: 

Op 28 november willen we met een groep naar het Drents Museum gaan waar momenteel 

een paar van de beroemde Dode zeerollen te zien zijn. (dit zijn de oudst bekende afschriften 

van de bijbel uit de 2e eeuw vC-1e eeuw nC) In het museum krijgen we een inleiding van 

een van de museum docenten, daarna gaan we de tentoonstelling bekijken. We vertrekken 

op 28 november om ongeveer 9.00 uur vanaf de Voorhof. Kosten: E 21,-- p.p. Houders van 

een museumjaarkaart E 11,- p.p. De reiskosten zullen ongeveer E 15,-- p.p. 

bedragen. Aanmelden kan bij ds Pieter Koekkoek (tel 2867225, e-mail 

pbkoekkoek@kpnmail.nl) Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. 

 

Bestellingen nieuwe Liedboek: 

Vanaf startzondag 15 september gebruiken wij in De Voorhof het nieuwe Liedboek.  

Heeft u een liedboek via de lectuurcommissie besteld? U kunt uw bestelling na de dienst 

afhalen in de lectuurhoek. Als u contant wilt betalen dan graag met gepast geld. De prijs 

van de standaarduitvoering en de Kinderbundel bedraagt € 23,00. De luxe uitvoering kost € 

37,00. De Liedboeken die op 15 september zijn besteld hebben wij ook binnen en kunnen 

dus ook afgehaald worden. Het is niet meer mogelijk om via de lectuurcommissie een 

Liedboek te bestellen. U kunt natuurlijk wel via de boekhandel een exemplaar kopen. 

 

 

Kerkelijk kookboek: 
Eind november stopt de receptenactie. Een vol kerkelijk jaar zijn we dan samen bezig ge-

weest om ideeën te verzamel voor het samenstellen van een kookboek. Om het boek volu-

me te geven kunnen we nog heel veel recepten gebruiken. Daarom roepen wij u op om de 

laatste maanden uw beste beentje voor te zetten en ons te voorzien van uw culinaire inspira-

ties. Lees meer in de Schakel. 

 

Pannenkoekenmaaltijd 11 oktober 2013:  
Op die avond nodigen we u uit voor een pannenkoekenmaaltijd,  georganiseerd door de 

bouwcommissie, mogelijk gemaakt door de familie Haalboom. De opbrengst komt ten goe-

de aan verschillende opknapprojecten binnen De Voorhof. U kunt op vrijdag 11 oktober 

2013 van 17.00 uur - 18.30 uur  of van 19.00 uur - 20.30 uur een pannenkoek komen eten 

in Pannenkoekenhuis Bergzicht. Voor € 17.50 krijgt u twee drankjes, 

een heerlijke pannenkoek en een ijsje. In verband met de verwachte grote belangstelling en 

het beperkt aantal plaatsen is inschrijven voor 4 oktober 2013 gewenst. U vindt op de site 

van de Voorhof een invulformulier die u kunt sturen naar email-

adres  voorhofpannenkoek@pkndevoorhof.nl.     Er liggen in De Voorhof ook invulformu-

lieren.  Laten we er met elkaar een gezellige maaltijd van maken. Het maakt niet uit wie u 

graag wilt meenemen. Wel of geen lid van De Voorhof, vriend, vriendin, zomaar een ken-

nis. Ze zijn welkom. Namens de bouwcommissie. 
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