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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw.Kwakernaak – Berkhof, 

Maarten van Rossumweg 13 en naar Mw. Lamberink-Winters, Kersentuin 49.  

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, waaronder o.a. de kosten voor 

aanschaf van de paaskaars en andere kaarsen  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de kosten vallen welke 

gemaakt moeten worden voor aankoop en onderhoud van geluids- en beeld 

apparatuur die regelmatig in  de kerk gebruikt wordt. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mw. D. Tel-de Jong, Prangelaar 68, werd vorige week in de kerk onwel en 

heeft even in het ziekenhuis gelegen. Ze is weer thuis en het gaat goed. 

- Mw. J. van Kampen-Jacobsen, Kersentuin 67, is weer thuis uit het zieken-

huis. 

- Al is Jacob van Leeuwen verhuisd, juist op dit moment kan hij ook uit onze 

gemeente veel steun en aandacht gebruiken. Afgelopen maandag, 28 april, is 

Jacob opgenomen in het ziekenhuis voor een stamceltransplantatie, Het adres 

is: St. Antoniusziekenhuis, Koekoekslaan 1. 3435 CM Nieuwegein, afd. A 2. 

Het thuisadres van Jacob en Ineke van Leeuwen is (anders dan vorige week 

vermeld!): K. Lantermansplein 12, 6681 ZH te Zetten. 

 

4 mei herdenking, aanvang 19.15 uur: 
Vanavond wordt de ‘Herdenking gevallenen Tweede Wereldoorlog’ gehouden 

in de Dorpskerk, Schoutstraat 8a. Aanvang 19.15 uur. Burgemeester Cnossen, 

pastor Michaud en het zangkoor de Gemengde Noten verzorgen onderdelen 

van het programma. Iedereen is welkom om de bijeenkomst bij te wonen en 

om na de bijeenkomst in de kerk aan te sluiten bij de stille tocht naar het her-

denkingsmonument bij de begraafplaats. Daar worden twee minuten stilte in 

acht genomen, vindt de kranslegging plaats en is er een defilé langs de oor-

logsgraven. Aansluitend aan het defilé is er voor een ieder gelegenheid om een 

kopje koffie/thee te drinken in ‘uitvaartcentrum Henschoten’ dat bij de be-

graafplaats staat. 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Frans Westermann 

Ouderling van dienst             : Arend Hoogers 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector    : Alice Bossema 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen    : Lied 87: 1, 2 

     : Lied 87: 3, 4 

Gebed om ontferming, afgesloten met “Heer ontferm U” (gezongen) 

     : Lied 619: 1, 4, 5, 6  

Eerste lezing    : Genesis 9: 8 – 17      

     : Lied 770 

Tweede lezing   : Johannes 20:30 – 21:14    

     : Lied 650 

Derde lezing    : Johannes 21: 15 – 25   

Acclamatie    : U komt de lof toe 

     : Lied 642 

     : Lied 625 

 

9.30 uur ds. Dick Steenks    Clubkampdienst JOP Kids te YMCA Leusden. 

 

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 

 

Zondag  11  mei  2014 

10.00 uur: ds. Dick Steenks Doopdienst: 

zondag 11 mei wordt Maud Teuntje Henny Voogt gedoopt, dochtertje van de Rogier en  

Marleen Voogt-van Maanen, Uitdamstraat 13, Amersfoort. 

Collecte:  

Willemijn Doornenbal. Zij gaat een half jaar naar Cuba om vrijwilligerswerk te doen via To-

getthere, het gezamenlijke volunteersprogramma van Kerk in Actie en ICCO. 

Zij zal o.a. werken in de thuiszorg bij ouderen en meewerken op een boerderij.  Ook zal ze 

actief zijn in het CCRD (Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo) en meehelpen aan diverse 

cursussen op maatschappelijk en sociaal gebied. Wat doet CCRD? Het leven in het geïsoleer-

de Cuba is zwaar: de mensen worden opgeslokt door de dagelijkse zorgen over hoe ze moeten 

voorzien in hun levensbehoeften. Veel kwetsbare Cubanen, zoals ouderen en gehandicapten, 

leven in armoede. CCRD wil mensen bemoedigen en aanzetten tot positieve veranderingen in 

hun eigen lokale gemeenschap. Zo organiseert CCRD cursussen en workshops over verschil-

lende thema's: gender, mensenrechten, werken aan vrede in je eigen dorp-stad-kerk, spirituali-

teit, plattelandsontwikkeling en zorg voor mensen in de wijk.   

 

18.30 uur Geen Dienst 

 

 

              4 Mei 2014 

             Misericordias Domini     

      (de barmhartigheid van de Heer) 



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. 

Zondag 4 mei: 

Vandaag, 4 mei,  zullen de ouderen en jongeren in gesprek gaan over de oorlog.  

Mijnheer Kielder , mijnheer en mevrouw de Greef en mijnheer Bijl zullen na de dienst iets 

vertellen over wat zij hebben meegemaakt in de oorlog. Ben je tussen de 12-18 jaar en heb je 

je nog niet opgegeven, kom dan na de dienst naar de soos als je geïnteresseerd bent. 

Wij hopen op een boeiend gesprek met elkaar. De leiding van 4G 

 

Contactmiddag: Het stukje over de contactmiddag is helaas niet geplaatst in de Schakel.  

Op dinsdag 13 mei is de laatste contactmiddag voor de zomerstop. We hopen dan een gezelli-

ge middag met elkaar te hebben. Hierna willen we afsluiten met een broodmaaltijd. Als u 

hieraan deel wilt nemen kunt u zich  voor 5 mei opgeven bij Mw. v.d. Pol (tel.2864563) of 

bij Mw. Aarsen.(tel. 2862700) Deze dames kunt u ook bellen als u met de auto opgehaald wil 

worden. We beginnen niet om half 3, maar een uur later, om half 4.  

 

Avondvierdaagse: 

Heeft u / jij ook ieder jaar het goede voornemen om de avondvierdaagse te lopen, maar doet  

dat uiteindelijk niet omdat je geen zin hebt om alleen te lopen? Loop dan dit jaar de 5 kilome-

ter met ons mee! De avondvierdaagse is dit jaar van 20 tot en met 23 mei, zie voor meer in-

formatie en opgeven de Woudenberger van 29 april, pagina 5. Graag zou ik wel willen weten 

wie er met ons mee gaan. U / jij kunt dit aangeven via ferry.suzanne@gmail.com, of telefo-

nisch na 18:00 op nummer 033-7851742. Aanmelden voor de avondvierdaagse moet  wel 

zelf geregeld worden.   Suzanne en Klaziena Siegers 

 

Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek  heeft vakantie tot en met 11 mei, in dringende gevallen kan contact 

opgenomen worden met ds Dick Steenks dan wel een van de ouderlingen. 

  

Agenda Gemeenteavond PG De Voorhof 15 mei 2014 
Welkom door de voorzitter 

Presentatie Voorhof profiel en toekomst visie adviesbureau DE Bestemming 

Met deze ( centrale) vragen aan de gemeente ( een “sticker actie”)  

Waar is De Voorhof goed in? 

Waar is De Voorhof minder goed in?  

Wat hoopt u dat De Voorhof  in de toekomst aan verdere initiatieven gaat ontplooien? 

Pauze 

Jaarverslagen  

CVK (grote jaarrekening 2013 De Voorhof)  

Diakonaat & ZWO ( jaarrekening 2013) 

Evaluatie ideëen vorig jaar  

Realisatie en plannen 

@Uitbouw ( gereed en in gebruik nemen) 

@Hal ( ontwerp ) 

@meubilair & beeld en geluid 

@Duurzaamheid gebouw ( zonne energie etc) 

Rondvraag en sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteavond 15 mei 19.30 uur: 

Wat denkt u dat Gods droom met De Voorhof is? 
PG De Voorhof is bezig met het formuleren van een (nieuwe) missie voor de kerkelijke 

gemeente. Een nieuwe visie formuleren is niet makkelijk. Er komen dan vragen over 

wat de positie van De Voorhof in het dorp is; en wat je als kerkelijke gemeente in huis 

hebt aan gaven en talenten. De Kerkenraad heeft daartoe contact gezocht met Hans 

Davids en Anita Godschalk uit Doorn, die zich onder de noemer van “DE Bestemming” 

bezig houden met ontdekken van talenten en het beantwoorden van bestemmingsvragen 

van personen, maar ook van groepen mensen. 

Hans en Anita zijn geïnteresseerd in talenten, omdat zij geloven dat als je je bewust 

wordt van je talenten je beter weet wat je kan bijdragen aan anderen of aan een 

gemeenschap. Als we ons als Voorhofgemeente meer bewust zijn waar we  goed in zijn 

en waar  minder. 

Dan  kunnen we beter de koers bepalen waarheen we willen en waar onze uitdaging ligt.  

In de Voorhofgemeente is afgelopen maanden in overleg met de Kerkenraad de 

volgende weg bewandeld: Hans en Anita hebben het collectieve talentenprofiel van 

beide predikanten bepaald en met hen gezocht naar hun collectieve droombeeld voor de 

gemeente. Ook zijn zij met twee groepen gemeenteleden (één vanuit de Kerkenraad en 

één van daarbuiten) bezig geweest om vast te stellen waar op dit moment de sterke en 

minder sterke kanten van de gemeente liggen. Dat samen heeft geleid tot een aardig 

goed beeld van de gemeente als geheel. Er is ook gekeken naar de huidige situatie én de 

mogelijk toekomstige bestemming van De Voorhof. Het bleek namelijk dat de manier 

waarop de kerkelijke gemeente nu draait misschien niet helemaal parallel loopt met een 

aantal verlangens die wel degelijk in de kerkelijke gemeente leven maar die nu niet tot 

hun recht lijken te komen. 

Op de gemeenteavond van 15 mei a.s. wordt het talentenprofiel van de Voorhofgemeen-

te gepresenteerd. De sterke kanten, maar ook de verlangens en de uitdagingen, die er 

nog liggen komen aan bod. We hopen dat discussie en bewustwording hierover gaat 

leiden tot keuzes hoe we verder willen in onze gezamenlijk trektocht.  

U bent van harte welkom. 

 

Beste gemeenteleden:   

De bouwcommissie is nog volop bezig met het inrichten en opknappen. In een tweetal za-

len hangen kunstwerken met een religieuze afbeelding. Ons werd verteld dat de kunstwer-

ken ooit in een workshop door gemeenteleden zijn gemaakt. De kindernevendienstmede-

werkers willen hun ruimte graag anders richten. De kunstwerken willen we beschikbaar 

stellen aan de makers. Als u één van de makers bent of weet wie ze gemaakt heeft, hoor ik 

dat graag van u. Een afbeelding van de kunstwerken vindt u op de site van de Voorhof. Tot 

15 mei 2014 proberen we de kunstwerken aan de makers ter beschikking te stellen. Als we 

de makers niet kunnen achterhalen, kunt u vanaf 1 juni 2014 een bod uitbrengen op de 

overgebleven kunstwerken.Voor 1 juli 2014 hebben de kunstwerken dan hun bestemming. 

Namens de bouwcommissie: André van der Veen tel: 033 2863424 

mailto:ferry.suzanne@gmail.com

