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Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg

2 Maart 2014
Quinquagesima
(Esto Mihi; wees voor mij een rots)

Er is een liturgie.
Doop en afscheid:
Er zullen vandaag twee kinderen worden gedoopt: Lisa Robbertsen, dochtertje van Frans en
Ilse Robbertsen, Stationsweg Oost 120, en Joni Annieke, dochtertje van Arie en Maaike Blok,
J.F. Kennedylaan 56. Ook zullen we in deze dienst als Voorhofgemeente Jacob en Ineke van
Leeuwen-van Barneveld, Willem de Zwijgerlaan 34, uitzwaaien. Zij gaan verhuizen naar Zetten en zullen dus De Voorhof ‘gedag’ zeggen. Hierdoor treedt Jacob ook af als ouderlingkerkrentmeester.
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 9 maart 2014
10.00 uur
ds. Pieter Koekkoek
Collecte: Voorjaarszendingweek K.I.A. Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in
Moldavie. Voor verdere toelichting, zie Schakel van maart, pagina 6.
18.30 uur

ds. Dick Steenks

Taizé viering.

De Gemeenschap van Taizé (Frans: Communauté de Taizé) is een internationale christelijke
oecumenische kloostergemeenschap in het plaatsje Taizé in midden Frankrijk. Jaarlijks trekt
het duizenden bezoekers waaronder vooral jongeren. Zij komen bij elkaar voor ontmoeting en
bezinning. Tijdens de viering in De Voorhof willen we alle aanwezigen een stukje Taizé laten
mee-beleven. Ter ondersteuning zingt het Taizékoor uit Woudenberg tijdens de dienst.
De voorganger is ds. Dick Steenks. Voel en weet je welkom,
Heel graag ontmoeten wij u/jou op 9 maart a.s. Corrie van Kekem.

Bloemen:
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Ineke en Jacob van Leeuwen
en naar Dhr. en Mw. Hoekstra, Prins Mauritslaan 1. Het zou fijn zijn als een
gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst
melden bij de koster.
Collecte:
1e Collecte: : Plaatselijke diaconale doelen, de kosten gemaakt ter ondersteuning voor jeugdwerk binnen onze gemeente.
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die
de kerk verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen.
Berichten uit de gemeente:
- Mevr Simons verblijft voor revalidatie in het zorghotel Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT Zeist.
- Mevr van Leeuwen-Verduijn, Dorpsstraat 28 F, is opgenomen in het
verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort.
- Ilona van Dijk, Stationsweg West 110, is weer thuis uit het Wilhelmina
Kinderziekenhuis.
- Dhr. R. van der Krogt, Rubenslaan 16, heeft een kijkoperatie aan zijn knie
ondergaan, maar is nu weer thuis.
- Dhr. D. Rietkerk, Paulus Potterlaan 14, ligt in het UMC Utrecht vanwege
een darmoperatie. Het is zeer waarschijnlijk dat hij in het weekend weer naar
huis mag om daar verder te herstellen.
Theologische vragen:
De theologische vraag van deze maand gaat over de verhouding tussen kerk
en staat, geloof en politiek. Hebben die twee iets met elkaar van doen of moeten we ze strikt gescheiden houden. Is geloof voor achter de voordeur en politiek voor daarbuiten, mag politiek op de kansel komen? Het zijn vragen die
steeds weer naar voren komen. Op deze avond wil ik ingaan op de oorsprong
van de scheiding van kerk en staat (1000 jaar geleden). De verhouding tussen
koning, priester en profeet in de bijbel en met elkaar in gesprek gaan over de
vraag wat dit voor ons vandaag betekent. Dit alles op 4 maart in De Voorhof,
aanvang 20.00 uur.

Mattëus en de profeten:
Op maandag 3 maart lezen we de eerste teksten die in de 40-dagen tijd in de zondagse diensten gebruikt zullen worden. Het evangelie naar Matteüs is ooit geschreven met het oog op
een Joods-Christelijke gemeente. Veel meer als de andere evangeliën speelt Matteüs dan ook
met oudtestamentische motieven. In de 40 dagen tijd wordt gelezen uit Matteüs en uit de profetenboeken. Samen lezen we teksten van de zondagen van deze tijd en zoeken naar de verbindingen tussen beide testamenten en naar de zin voor vandaag. De besprekingen gaan
steeds vooraf aan de zondagen waarop de besproken teksten op het zondagsrooster staan.
Deze keer lezen we: Ps. 118,24-29 en Mat 21,6-9 en Jer. 7,1-11, Mat 21,10-17
We lezen vanuit de grondtekst, maar maakt u zich geen zorgen: Kennis van het Grieks of
Hebreeuws wordt niet van u verwacht. De letterlijke vertaling ligt voor u klaar inde hal van
de kerk. Wie mee wil lezen kan deze vast meenemen.
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof.
Ontmoetingsavond ‘Geloof, hoop en tieners’ 4 maart 20.00 uur:
Op dinsdag 4 maart a.s. organiseren we een avond voor ouders/verzorgers met tieners in het
gezin: Geloof, hoop en tieners. ‘Kun je niet (meer) met je tiener praten over God, … praat
dan met God over je tiener.’ Maar misschien heb je juist wel een gesprek, maar wil je meer.
Hoe kun je met tieners geloofsopvoeding uitbreiden, verdiepen? Welk voorbeeld geven we
zelf? Wat leren tieners ons over geloof en vertrouwen? Hoe combineren andere ouders geloof, de kerk met het gezin en werk? Hierover wil ds. Dick Steenks met jou en andere ouders/
verzorgers, in gesprek om je zo te inspireren je geloof door te geven aan je tiener(s). Van harte welkom op dinsdag 4 maart om 20.00 uur in De Voorhof. Handig als je je van tevoren even
opgeeft bij ds. Steenks: steenks@pkndevoorhof.nl
Dopen en dan? Gespreksavond voor ouders, 10 maart 20.00 uur:
Je hebt nog maar een tijdje geleden je kind laten dopen. Maar daar is het voor wat de kerk
(gang) betreft even bij gebleven. Hoe gaat het nu verder met jou, jullie, je kind, je leven,
werken en geloven? Op deze gespreksavond praten we even bij, wisselen we (opvoedingsen geloofs-)ervaringen uit en zal er informatie zijn over hoe je thuis in je gezin om kan gaan
met het christelijk geloof. Deze gespreksavond is voor alle ouders/verzorgers die een tijdje
geleden hun kind lieten dopen. Op maandag 10 maart 2014 om 20.00 uur in de Voorhof.
Voor inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73).
Opgave graag vóór 5 maart 2014.
CHURCH GOT TALENT:
Twee jaar geleden hebben de kinderen van JOP Kids met veel plezier een breiworkshop, een
skeelerworkshop, een toneelworkshop en vele andere dingen mogen ervaren. Heeft u een bijzonder talent en zou u/jij dit talent over willen brengen op de kinderen van JOP KIDS. Dan
zijn wij op zoek naar u/jou! Op dinsdagavond 25 maart willen wij een avond organiseren om
de kinderen van JOP KIDS in aanraking te brengen met het talent van onze gemeenteleden.
Het is de bedoeling dat u de kinderen een workshop geeft in uw/jouw talent tussen 19.00 20.00 uur. Mocht u materialen nodig hebben dan kunnen wij daar uiteraard voor zorgen.
U kunt zich vanaf nu opgeven door te mailen naar jopkids@pkndevoorhof.nl of te bellen naar
0636193063. Tevens kunt u hier ook terecht voor meer informatie over dit initiatief .

Contactmiddag
Dinsdag 11 maart is er weer een contactmiddag. Het onderwerp is "bijen" en hierover zal
de heer Holland uit Renswoude van alles vertellen. We beginnen om 14.30 uur. Als u opgehaald wil worden kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar Mw. C. Aarsen,
tel. 2862700.
Verzending de Schakel:
Sinds kort wordt voor het bijhouden van de leden gegevens niet meer het oude lokale gegevens bestand gebruikt maar het nieuwe landelijke Leden Registratie Prot.Kerken(LRP).
De etiketten voor de verzending van de schakel van maart hebben dan ook een iets andere
tenaamstelling gekregen. Het kan zijn dat uw naam niet correct vermeld is, of dat u deze
maand de schakel niet ontvangen heeft. Indien dit bij u het geval is, wilt u het mij dan melden? Liefst per email: kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl of via Tel.033-2867545. Dan kan
dit gecorrigeerd worden. Reinier.Vunderink.
Filosofisch café met Hans Goslinga:
Voor dinsdagavond 11 maart heeft de taakgroep Vorming & Toerusting voor de 5 de keer
weer een “filosofisch café” georganiseerd. Deze keer komt Hans Goslinga, politiek redacteur bij het dagblad Trouw, een verhandeling houden over “stemmen?? en de waarde van
de democratie”. Net zoals de vorige keren zullen we na de voordracht, onder leiding van
discussieleider Edward Arnold, met elkaar proberen d.m.v. vragen het onderwerp nog verder uit te diepen. Kortom, iedereen die een interessant verhaal wil horen en die goed gefundeerd straks een stem wil uitbrengen of die zomaar wil komen luisteren kan op deze avond
terecht. Na afloop kan er met een drankje nog wat worden nagepraat.
Dinsdagavond 11 maart 20.00 uur. Toegang: € 5,00
Binnenlopen vanaf 19.45 uur en dan is er koffie.
NL doet op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart:
Op deze dagen is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen vrijwilligerswerk gaan
doen. Bij Reinaerde de Heygraeff zoeken we ook nog vrijwilligers die op zaterdag tuinen
lenteklaar willen maken bij woningen of op vrijdagmiddag samen met cliënten en medewerkers van het dagcentrum willen wandelen en/of op zaterdagmiddag samen met cliënten die in een rolstoel zitten en begeleiders van een woning naar de dierentuin willen gaan
of met elkaar pannenkoeken gaan eten. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van
NL doet onder kopje klus zoeken en dan Woudenberg in typen of bij Anja Veltman Email:
AVeltman@reinaerde.nl of telefoonnummer 033 2868785.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar 19 vrijwilligers!!
Berichtje van de Kindernevendienst:
Vanaf vandaag kunnen de kinderen hun verwerkinkjes, die zij gemaakt hebben tijdens de
Kindernevendienst, ophalen na de dienst in de Kindernevendienstruimte.
Groetjes van de leiding Kindernevendienst
Informatie over De Voorhof gemeente:
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26
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