
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mevr van de Bovenkamp-van 

den Berg, Vondellaan 8 en naar .Dhr. Baan, Veldschans 20.  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: Heilig Avondmaals collecte is 

bestemd voor ZWO. Na het succesvolle ZWO 

project vanaf Pasen tot Pinksteren, collecteren 

wij nog even door voor Oikocredit, het ZWO 

jaardoel. Wij bestrijden armoede met microkre-

diet!  Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen armoede. Het 

belangrijkste wapen? Microkrediet. Kleine leningen voor 

beginnende ondernemers, die daarmee zelf een menswaar-

dig bestaan op kunnen bouwen. 

2e Collecte: Diaconale collecte t.b.v. CvK.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Jacob van Leeuwen ligt nog in het Antoniusziekenhuis in afwachting van een 

opname in een revalidatiecentrum. Het thuisadres van Jacob en Ineke van 

Leeuwen is: K. Lantermansplein 12, 6671 ZH te Zetten.  

- Mevr van Loenen (Kennedylaan 7) verblijft nog in het UMCU, Heidel-

berglaan 100, 3584 CX, Utrecht. Postadres. Postbus 85500, 3508 GA Utrecht. 

- Mevr Wil van Huigenbosch (Bosrand 9) verblijft in het Meander Medisch 

Centrum, Maatweg3, 3813 TZ. Amersfoort. 

 

 

       

 

 

 

10.00 uur       Viering Heilig Avondmaal  ( in de  lopende vorm ) 

Predikant          : ds.  Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Alice Bossema 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Gerda Streef 

Koster        : Cor Stuivenberg 

Zingen    : Psalm 84:1,4 

     : Lied281:1,2,3,4,5* 

     : Lied: 281:6,7,8,9,10 

Schriftlezing    : Romeinen 4:1-13 

     : Lied: 611:1,2,3* 

     : Lied: 686 

 

Er is een liturgie voor de Avondmaalsviering 

 

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! 

 

 

 

 

15.30 uur: ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude.  

 

 

 

18.30 uur Geen Dienst 
    

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  6 juli 2014  

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek   

Collecte: Jeugdwerk van de Protestantse Kerk  

Een vakantie met inhoud, dat is waar JOP en de HGJB zich voor inzetten in de zomermaan-

den. Beide organisaties richten zich op participatie door jongeren, recreatie met diepgang en 

het aansluiten bij de leefwereld van jongeren op speciale plekken. Dat kan  

onder meer tijdens het Xnoizz Flevo Festival. Deze collecte is belangrijk, want we willen 

graag jongeren blijven bereiken op plekken waar zij op een ontspannen manier samenkomen.  

 

 

18.30 uur : Geen Dienst 

 

 

 

              29 Juni 2014 

          Tweede 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. 

Alleenstaanden/gaanden: 

Vandaag is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegenheid om met 

elkaar koffie te drinken in de soos. Gezellig even bijpraten en elkaar tot steun te zijn of iets 

leuks doen. Aan het einde eten we gezamenlijk een broodje. Kom gerust de deur staat open. 

 
Vakantie ds. Steenks: 

Ds.  Dick Steenks heeft vakantie van woensdag 25 juni t/m maandag 30 juni. Ds. Pieter 

Koekkoek neemt waar indien nodig. 

 

Voorbereiding overstapviering 1 juli a.s: 

Kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten, nodigen we van harte uit om aan de over-

stapviering mee te doen op zondag 13 juli om stil te staan bij de overgang naar de middelbare 

school. De voorbereiding van deze dienst voor kind en ouder(s)/verzorger(s) is op dinsdag 1 

juli a.s. om 19.00 uur in De Voorhof. Graag even opgeven bij ds. Dick Steenks of jeugdou-

derlinge Gerda Holl (arnoud.holl@hetnet.nl). 

 
Rectificatie bericht in de Schakel, juli/augustus: 

Startzondag 14 september, Thema “Kunst-Zin-Nig. 

In dat stukje staat een oproep aan alle leden van de Voorhof die zelf kunstzinnig zijn of zij 

hun gemaakte kunst willen exposeren in de Voorhof op zaterdag 13 september. ( i.p.v.13 

mei  wat in het stukje staat). Wilt u daaraan meewerken, graag voor 1 september opgeven aan 

de startdag commissie, zie de Schakel van juli/augustus. 

 

 

 

 

WOUDENBERG: 

Benefietconcert – zondag 6 juli 2014 

Gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel organiseert 

in De Voorhof op zondag 6 juli 2014 om 16:00 uur 

een benefietconcert met High Tea voor de Stich-

ting Gaan en Doen. Met de opbrengst van dit bene-

fietconcert wordt een bijdrage geleverd aan de 

bouw van een school in Ethiopië.  

Aan dit concert werken ook de Future Females en 

de Future Fellows uit Rhenen en de Bigband 

“Swing ‘n Crows” uit Renswoude mee. 

Kaarten á € 7,50 zijn te bestellen via 

masjiach@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Voorhof te Woudenberg 

is dringend op zoek naar : 

 

Een secretaris beleid (scriba I) en  
Een secretaris administratief (scriba II) 
 

M/V/Echtpaar/Duo 

 

per september 2014 i.v.m. aftreden huidige secretaris (scriba). 

 

Informatie bij Guus Wateler, tel. 033-2865772 of e-mail scri-

baat@pkndevoorhof.nl 
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