
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Grootendorst, Rottegat-

steeg 7a en naar  Mw. J.E. Haagsma-Fekkes, Henschoterhof 24. 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, Diaconaat  Op zaterdag 9 november komen hon-

derden diakenen bijeen op de Landelijke Diaconale dag, om ervaringen en in-

spiratie op te doen. De collecte sluit aan bij het thema geënt op recht, gerech-

tigheid en het gebod je naaste lief te hebben. Met de opbrengst helpt Kerk in 

Actie diaconieën in steden met de instandhouding van diaconale aanwezigheid 

in de stadswijken. Juist daar leven mensen in moeilijke situaties die diaconale 

aandacht en steun nodig hebben. Een voorbeeld is het Haagse diaconale werk 

met inloophuizen, een raad en daadbalie en maaltijden. 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de activiteiten die de Taak-

groep Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – parochie 

organiseert. 

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

 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr. Simons-van Gelder, Vermeulenhof 27, verblijft voor revalidatie in het 

verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Dhr. H. Schots, Vermeulenhof 5 verblijft in het Diakonessenziekenhuis in 

Zeist, Prof. Lorentzlaan 76 3707 HL  

- Mevr. W. Geuze-Saat,  Nieuwe Poort 60, weer thuis Na een geslaagde heup-

operatie in het Haga Ziekenhuis te Den Haag 

- Mw. M. van Lambalgen-Hazeleger, Willem de Zwijgerlaan 135, heeft enkele 

dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is nu weer thuis.  

 

Tienerdienst: 

Vandaag, 10 november, is er weer tienerdienst. We starten in de kerk om 10 

uur en gaan dan met elkaar naar de soos waar we onze eigen dienst houden. 

Iedereen vanaf de brugklas is weer van harte welkom 

De tienerdienstleiding 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Gerda Holl 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector              : Erna Veldhuizen 

Koster              : Cor Stuivenberg 

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 Leerdienst 
Voorganger          : Pastor Nelleke Spiljard 

Ouderling van dienst            : Gerry Thiescheffer 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Seline Haalboom 

Koster              : Jan de Lange 

 

Leerdienst in De Voorhof.  Thema :“Geloven, daar zit muziek in”. 

In de bijbel vinden we veel verhalen, waar harp,citer, cimbaal en fluit voorkomen. Muziek 

kan ons binden, geeft vertrouwen, moed en saamhorigheid. Pastor Nelleke Spiljard zal dit 

thema vanuit de bijbel en de psalmen verder uitdiepen. Om de muziek te benadrukken zal 

Shanti Prins muzikale intermezzo’s laten horen op de harp.  

Na afloop van de leerdienst wordt U van harte uitgenodigd om met elkaar verder te praten 

over dit thema.  

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  17 november 2013  

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. de ouderen middagen. 

 

 

18.30 uur Geen Dienst 

  

 

 

 

             10 november 2013 

      Vierentwintigste zondag na Trinitatis 

                   



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. 

 

 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 12 november bent u van harte welkom bij de contactmiddag. We beginnen 

om 14.30 uur. Mevrouw Verheul uit Westbroek komt en het onderwerp is: Een tour door 

Amsterdam. Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 033 2864563 of naar Mw. 

C. Aarsen, tel. 033 2862700 

 

EEN LUNCH VERDIENEN!!!!! 
Gera nodigt u allen uit voor een eenvoudige, doch zeer smakelijke lunch. Komt u ook? Er is 

echter één voorwaarde aan, u moet de lunch wel verdienen. Er moet eerst gepoetst, geboend, 

gedweild enz. worden. Dat doen we allemaal op woensdag 13 november a.s. in De Voorhof. 

Om 9.00 uur beginnen we. Natuurlijk is er tussendoor ook nog tijd voor een lekker kopje kof-

fie.  We rekenen op u.        Woensdag 13 november a.s. 9.00 uur in De Voorhof. 

Al het werkmateriaal is aanwezig, u hoeft alleen uzelf mee te brengen. 

Ineke van Leeuwen 

VRIJWILLIGERSAVOND: 

Ook dit jaar worden alle vrijwilligers van De Voorhof weer uitgenodigd om zich te laten ver-

wennen op de jaarlijkse avond van de vrijwilliger. De Voorhof heeft meer dan 300 vrijwilli-

gers dus het zal vol worden op  13 november want elke keer weer blijkt het zeer gezellig te 

zijn en dat wordt het dit keer natuurlijk ook. Zoals gebruikelijk worden ook presentaties gege-

ven van opbrengst van de rommelmarkt, de kringloopwinkel inclusief de verdeling over de 

goede doelen, het verjaardagsfonds, OPA en zullen we u zo goed mogelijk informeren over 

de huisvestingsplannen van de kringloopwinkel. 

13 November aanvang 20.00 uur in De Voorhof 

De avond wordt verzorgd door het CvK (College van Kerkrentmeester). 

 

JOP Basics: 

Volgende week zondag 17 november starten we met een nieuw seizoen van JOP Basics, basis-

catechese voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. JOP Basics wordt gegeven op 

elke 3e zondag van de maand tot en met mei 2014 tijdens de kerkdienst en op de 1e dinsdag 

van de maand van 15.45 tot 16.45 uur.  Als het goed is hebben alle kinderen die in groep 7 of 

8 zitten bericht hierover gekregen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan is er een uitnodi-

ging met alle data te vinden in het informatierek in het kleine halletje.  

Volgende week zondag dus de eerste JOP Basics tijdens de kerkdienst! De kinderen van groep 

7 en 8 die mee willen doen aan de basiscatechese gaan dan na bemoediging en groet de kerk-

zaal uit naar de soos. Ds. Dick Steenks en leiding van de kindernevendienst leiden deze eerste 

JOP Basics.  De kinderen uit groep 7 en 8 die niet willen mee doen met JOP Basics kunnen 

naar de kindernevendienst en sluiten aan bij groep 4,5 en 6.  

Voor meer informatie kun je terecht bij ds. Dick Steenks. Zie ook de informatie op 

www.pkndevoorhof.nl. 

 

Kerkbalans digitaal: 

Doe mee en help ons besparen op arbeid en drukwerk !! 

Voor meer informatie zie pag. 23 van de schakel en het artikel op de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofisch café: 
Op donderdagavond 21 november wordt door de taakgroep Vorming & Toerusting voor de 

4de keer weer een “filosofisch café” gehouden. Deze keer komt Bert Keizer, arts, filosoof en 

ook Trouw columnist spreken over “levenseinde”.  Net zo als de vorige keren zullen we na 

de voordracht, onder leiding van discussieleider Edward Arnold, met elkaar proberen het 

onderwerp nog verder uit te diepen. Het levenseinde is iets wat de laatste tijd via de media 

met regelmaat op ons afkomt, waar we allemaal mee te maken krijgen en waar we zonder 

twijfel ook wel ideeën of gedachten over hebben. Als verpleeghuisarts met een jaren lange 

ervaring kan Bert Keizer als geen ander daar zinvolle dingen over zeggen. De kerk wil op 

deze manier proberen geluiden van buiten en van binnen de kerk te laten horen. 

Donderdagavond 21 november 20.00 uur in de Soos toegang: € 5,00 

vanaf 19.45 uur is er koffie  

Na afloop kan er nog nagepraat worden met een glas wijn, een biertje of een sapje  

 

Sint Maarten: 

Zondag 17 november nodigt de werkgroep “Vorming en toerusting” u uit voor een gezellig 

samenzijn met lunch, dat in het teken staat van het feest van St.Maarten. Dit feest is de eer-

ste van de serie lichtfeesten die elk najaar terug komen (denk aan de lampionnen), maar 

ook: elkaar zien en met elkaar delen. De viering van de Catharinakerk  begint om 11 uur. U 

bent ook van harte welkom in deze dienst. Plaats en tijd van de lunch: na het koffiedrinken 

in de St.Catharinakerk, Aanvang van de lunch: ongeveer 12.15 uur. 

U kunt u alvast inschrijven voor de lunch bij de uitgang!. 

Namens V&T: Annelies Buurmans en Bep van Norden 

  
Nieuwe stagiaire: 

Vanaf midden november tot eind mei 2014 komt Ingrid Verweij-Postma stage lopen in on-

ze gemeente bij ds. Dick Steenks. Ingrid doet een HBO-opleiding, Pastoraal Werk. Ze zal 

zich in de dienst van vandaag voorstellen en in de komende Schakel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


