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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. Nauta, de Steen 29 en 

naar .Dhr. Smit, Koning Willem lll straat 4.  Het zou fijn zijn als een gemeen-

telid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden 

bij de koster. 

 

Collecte:   

1e Collecte: Willemijn Doornenbal. Zij gaat een half jaar naar Cuba om vrij-

willigerswerk te doen via Togetthere, 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 geïso-

leerde Cuba is zwaar: de mensen worden opgeslokt door de dagelijkse zorgen 

over hoe ze moeten voorzien in hun levensbehoeften. Veel kwetsbare Cuba-

nen, zoals ouderen en gehandicapten, leven in armoede. CCRD wil mensen 

bemoedigen en aanzetten tot positieve veranderingen in hun eigen lokale ge-

meenschap. Zo organiseert CCRD cursussen en workshops over verschillende 

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

spiritualiteit, plattelandsontwikkeling en zorg voor mensen in de wijk.   

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Jacob van Leeuwen ligt in het St. Antoniusziekenhuis, Koekoekslaan 1. 3435 

CM Nieuwegein, afd. A 2. Het thuisadres van Jacob en Ineke van Leeuwen is: 

K. Lantermansplein 12, 6681 ZH te Zetten. 

- Dhr. G.J. Jetten, Willem de Zwijgerlaan 199, wordt vrijdag 16 mei a.s. opge-

nomen in het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort 

voor een operatie. Als het goed gaat, hoeft hij niet lang te blijven.  

 

Doop: 

Vandaag wordt Maud Teuntje Henny Voogt gedoopt, dochtertje van de Rogier 

en Marleen Voogt-van Maanen, Uitdamstraat 13, Amersfoort. 

 

 

 

 

10.00 uur Doopdienst 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Leendert Verweij 

Diaken              : Ali Sikkema 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Annelies Buurmans 

Koster              : Cor Stuivenberg 

Zingen    : Psalm 139-b * 

     : Lied 287 : 1, 3 en 5 

     : Psalm 66a * (in canon) 

Schriftlezingen   : Jesaja 43 : 1 t/m 5a 

   1 Petrus 2 : 1 t/m 10 

     : Lied 322 * 

     : Lied 968 : 1 en 2 

     : Laat de kind’ren (1e couplet) 

     : Verbonden met vader en moeder (1,2) 

     : Lied 354 : 4 en 5 

     : Lied 795 

     : Lied 969 : 1, 2 en 3 

 

De liederen met een * zijn door de zanggroep geoefend 

 

    

 

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  18  mei  2014 

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek  

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. Bijdrage diaconie aan het Noodfonds 

gemeente Woudenberg. 

 

 

18.30 uur   
Zangdienst:  Johannes de Heer liederen  o.l.v. Anneke Methorst 

 

 

 

 

 

              11 Mei 2014 

                      Jubilate   

                      (Juicht) 



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: 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.  

 

Het ZWO Naai Atelier: 

Vrijwilligers van De Voorhof zijn afgelopen woensdagavonden 

reeds begonnen met naai-werkzaamheden uit te voeren en een strijk-

service. Reeds 50 opdrachten zijn uitgevoerd!  Iedere woensdag-

avond t/m Pinksteren vanaf 19 tot 21 uur kunt u naai-

werkzaamheden aanleveren en iedere zondagmorgen, ZWO is aan-

wezig in de hal. Er is een ook een bezorgdienst (€0,50). Net als OI-

KOCredit investeert ZWO om VAN NIETS-IETS TE MAKEN. De 

tarieven voor de werkzaamheden zijn als 

volgt en komen ten goede van OIKOCredit: Prijzen: Normale klussen 

€2,50 / Grote/lastige klussen in overleg / Strijkservice 5 stuks voor €1 

en overhemden 5 voor €2,-  Haal- en brengservice €0,50. Meer inlich-

tingen bij Gerrit Jan Busser – Ds. Pieter Koekoek – Johan Jansen – 

Lous Wijnberg – Henk Markvoort of 06-20303516 na 18u en 

zwo@pkndevoorhof.nl 

 

Creatieve duizendpoten gezocht: 
Bericht van de rommelmarkt. Helaas hebben de vrijwilligers die al vele jaren de crea tafel en 

sieradenstand hebben gedraaid te kennen gegeven dat ze er mee op willen houden en het tijd 

is voor nieuw bloed. Wij willen hen hierbij bedanken voor hun inzet. Daarom zijn wij opzoek 

naar enthousiaste vrijwilligers die deze taken van hen willen overnemen. 

Voor informatie: Jan van Bentum tel 033 2862810 / 06 57708850 

 

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? 

Wat maakt De Voorhof minder sterk   

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:   

In een tweetal zalen hangen kunstwerken met een religieuze afbeelding. Graag kom ik in 

contact met de makers. Als u er iets van weet hoor ik dat graag van u. 

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

 

Zondagsbrief 18 mei: 
Voor de komende zondagsbrief (18 mei) kunt u kopij aanleveren tot woensdag  14 mei 

20.00 uur. Dit is eenmalig daarna weer als gewoonlijk voor donderdag 20.00 uur. 

Ab & Marijke van den Pol  

 

mailto:zwo@pkndevoorhof.nl

