
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezing: Johannes 11: 1-44 . Schikking: Lavastenen,  geopend graf waarvan de 

steen  is weggenomen. Witte rozen , lelie: Zuiverheid. Hedera: trouw, onster-

velijkheid.  Immer Grün, eeuwig leven. Los windsel, bevrijd.   

Bij het noemen van de namen worden de kaarsen aangestoken. 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. G.J. Vredeveld, P C 

Hooftlaan 12 en naar Mw. Y. Anbeek-Reitsma, Pr. Christinalaan 3. Het zou 

fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na af-

loop van de dienst melden bij de koster. 

 

Collecte:  Vandaag één gecombineerde collecte 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Dhr Schots, Vermeulenhof 5, is opgenomen in het verpleeghuis de Biltse 

Hof, Professor Bronkhorstlaan 4, 3723 MB Bilthoven 

- Dhr. J. de Pagter, De Weteringsehof 12, heeft een darmoperatie ondergaan. 

Adres: Meander Medisch Centrum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160, 

3818 ES  Amersfoort. 

Overleden: 

Op 18 november 2013 is overleden: Peter van Huigenbosch (Pr. Bernhard-

straat 35) op de leeftijd van 67 jaar. Een dankdienst voor zijn leven en de be-

grafenis hebben plaats gevonden op 23 november. 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Guus Wateler 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Seline Haalboom 

Lector              : Ton Mortier 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen     

 

m.m.v. Cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk 

 

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 Jongerendienst 
Ouderling van dienst            : Elly Kramer 

Diaken              : Sonja van Dijk 

Lector              : Gerda Streef 

Koster              : Anton Veldhuizen 

  

”Young Messiah” door band 4Tune 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  1 december 2013 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek  

Collecte: Jeugddiaconaat  

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

  

 

 

 

 

          24 november 2013 

         Laatste Zondag Kerkelijkjaar 

Het Diaconaat heeft zoals vorige week reeds aangekondigd om de eerste col-

lecte te bestemmen voor de slachtoffers op de Filippijnen. Hierop aansluitend 

heeft het CvK/College van Kerkrentmeesters eveneens besloten om de tweede 

collecte voor het zelfde doel te doneren. Fantastisch. 

Daarom is er vanmorgen dus slechts één gecombineerde collecte. 

In overleg is besloten om de opbrengst over te maken op girorekening 300300 

van EO Metterdaad. Diaconaat én CvK doen dus letterlijk en figuurlijk een 

"duit in het zakje" Dus als ook u nu met gulle hand en volle overgave uw duit

(en) in dat ene zakje deponeert dan maken we daar een succes van. 

Want zoals u inmiddels heeft vernomen én zelfs in de Woudenberger heeft 

kunnen lezen VERDUBBELT het Diaconaat de totale opbrengst. 

Namens de slachtoffers hartelijk dank. 



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. 

 

 

 

Stiltecentrum: 

Het bloemstuk van de liturgietafel ter gedachtenis van de overledenen van het  

afgelopen jaar wordt na de dienst naar het stiltecentrum gebracht. 

Het stiltecentrum is de komende maandag- en dinsdagmiddag van 14.00 –16.00 uur geopend. 

Dinsdagavond van 19.00 –21.00 uur. 

 

Alleenstaanden/gaanden 

Na de ochtenddienst van zondag 24 - 11 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente 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.   

 

Dode zeerollen: 

Voor wie meer wil weten over de achtergronden van Qumran en de Dode Zeerollen is er op 

maandag 25 november een bijeenkomst. Pieter Koekkoek wil dan vertellen over de geschie-

denis en achtergrond van Qumran en het belang van de boekrollen. Aanvang 20.00 uur, in De 

Voorhof. 

Voor degenen die zich hebben aangemeld om naar de tentoonstelling in Assen te gaan op 

donderdag 28 november vertrekt de bus om 8.30 uur vanaf De Voorhof.  

Door afmelding van enkele mensen zijn er nog 2 plaatsen vrij. 

 

Kerstkuier: 

Op zondag 22 december zal er dit jaar een kerstkuier plaatsvinden in de wijk rondom De 

Voorhof. De kerstkuier is een (korte) wandeling langs tussenstops die in het teken staan van 

de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem tot en met de geboorte van Jezus. Tijdens deze 

stops zal er op een leuke en bijzondere manier aandacht worden geschonken aan het kerstver-

haal van Jezus. Voor de kerstkuier zoeken we kinderen die het leuk vinden deel uit te maken 

van dit evenement. Kinderen kunnen op 1, 8 en 15 december na de kerkdienst van 11.30-

12.00 oefenen in De Voorhof. 

Daarnaast willen we u vragen om lege potjes voor waxinelichtjes te verzamelen, zodat we 

deze kunnen gebruiken voor de route. De potjes kunnen vanaf 1 december in de kast van de 

Kindernevendienstruimte in De Voorhof worden gezet. Alvast bedankt daarvoor! 

De kerstkuier zal, op het plein voor De Voorhof, beginnen tussen 18.30 en 19.00. Aangezien 

we in groepen starten zal er om de 5 minuten een nieuwe groep mogen starten en de laatste 

groep start ongeveer om 19.00. Niet iedereen hoeft dus om half 7 aanwezig te zijn. Na de 

kerstkuier wordt u uitgenodigd om een drankje te drinken en de avond gezellig af te sluiten. 

We hopen er een mooie avond van te maken en dat u in groten getale aanwezig zal zijn. 

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. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUNG MESSIAH IN DE VOORHOF IN WOUDENBERG 

 

 

 

 

 

Vanavond, zondag 24 november zal, in De Voorhof, 

om 18.30 uur de Young Messiah van Tom Parker 

worden uitgevoerd door de band 4Tune. De Young 

Messiah is een moderne vertaling van de Messiah 

van G.F. Händel, een oratorium uit 1741 dat vertelt 

over de komst van Jezus naar deze wereld. 

4Tune kiest voor een intieme akoestische versie van 

dit meesterwerk uitgevoerd door 2 zangeressen,  pianist, 

fluitiste, bassist, en een drummer. 

 

 

 

 

 

Gedicht bij de Liturgische bloemschikking: 

Uw Licht breekt door 

als we opstaan 

uit alles wat ons doodt. 

 

Als we naar buiten komen  

om ons te laten bevrijden  

van alles wat ons beklemt,  

wat ons vasthoudt,  

waarvoor we de ogen sluiten,  

dan kunnen we U tegemoet gaan,  

wandelen als vrije mensen 

in het  Licht van de Eeuwige. 


