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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. W. Batelaan- Molenaar, 

v Speijklaan 27 en naar Mw. Geurken-Ruiter, Nico Bergsteijnweg 111  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 t.b.v. de 

ouderenmiddagen. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderne-

vendienst, 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. van Loenen, Kennedylaan 7, is voor revalidatie opgenomen in het 

revalidatiecentrum De Hoogstraat, Paranadreef 2, 3563 AZ Utrecht. 

- Arend Hoogers, Schoutstraat 14, is opgenomen in het UMC in Utrecht. De 

operatie is goed verlopen, hij hoopt in het begin van deze week weer thuis te 

zijn om verder te herstellen. 

 

Overleden:  

Op 8 juli 2014 is overleden: Arie Hendrik (Ad) Pennewaard (De Henschoter-

hof 23) op de leeftijd van 80 jaar. Op maandag 14 juli zal een herdenkings-

dienst plaatsvinden in de aula van het crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 

in Leusden. Aanvang 13.00 uur. Aansluitend zal de crematie plaats vinden. 

Gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium na 

de plechtigheid. 

       

Lectuurcommissie: 

Er liggen weer nieuwe boeken in de lectuurhoek. Voor de vakantieperiode wat 

andere titels, niet themagericht. Een paar boeken over Anselm Grün, Bijbelse 

getallen, twee boekjes van de predikanten van Op Goed Gerucht en een boek 

over kerk en social media. 

Zoals u weet  zijn de boeken eventueel te koop en/of het zien van de boeken 

brengt u misschien op een idee om over een bepaald onderwerp iets te lezen. 

 

 

10.00 uur       Overstapviering 

Predikant          : ds.  Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Gerda Holl 

Diaken              : Gerard Mateman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    :  

Koster              : Ab van den Pol 

Zingen     

 

 

Er is een liturgie. 

 

Overstapviering 13 juli: 

Vandaag is de overstapviering. Met 13 kinderen uit groep 8 staan we stil bij hun overgang 

naar de middelbare school en steeds groter wordende zelfstandigheid. 

Het zijn: Sophie Aalberts, Tim Banning, Hugo Bessembinders, Tim Blokhuis, Carmen Cas-

trop, Jolien Elferink, Britt van Ginkel, Lisanne en Martijn Jansen, Annelore de Kruif, Linde 

Radstaake, Jonna Steenks, Vera Timmerman.  

 

 

 

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  20 juli 2014  

10.00 uur: ds. Dick Steenks  

Collecte: Kerk in actie eredienst-kerkmuziek.  
 

18.30 uur : Geen Dienst 

 

 

 

 

 

 

              13 Juli 2014 

          Vierde 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. 

Kindernevendienst: 

De kindernevendienst is op zoek naar nieuwe leden. Wie wil ons komen ondersteunen? 

Gemiddeld word je om de vijf weken ingedeeld om een groepje kinderen tijdens de preek 

kindernevendienst te geven. Daarnaast vergaderen we 4 of 5 keer per jaar, met een gezellige 

groep mensen. Zou je graag een activiteit ( zoals kinderkerstnachtdienst of de paasviering), 

willen organiseren dan kan dat, maar hoeft niet. Als het je leuk lijkt, dan kan je zondags een 

lid van de kindernevendienst aanspreken of een mailtje sturen naar hederonde@gmail.com . 

We hopen op een enthousiaste reactie! 

Namens de kindernevendienst, Hilde de Ronde 

 

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. 

Mensen gezocht: 

Op 17, 18 en 19 april is het weer zover: voor de zesde keer een musical in De Voorhof. Dit 

keer staan Naomi en Ruth centraal. In een indringend verhaal met prachtige liederen worden 

hun gedachten en belevenissen verteld. De ondertitel van deze musical is goed gekozen: ‘van 

graf tot wieg’. 

Voor de musical kunnen we nog veel mensen gebruiken. Gelukkig hebben al een aantal men-

sen zich aangemeld om te zingen of te spelen. Maar we kunnen er nog veel meer gebruiken: 

iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom! Wie zich wil opgeven kan dit doen via de specia-

le website van de musical www.musicalwoudenberg.nl.  

De vorige keren bleek het meedoen een prachtige ervaring te zijn. 

Er zijn grote en kleine rollen, wie in het koor wil zingen heeft daar de mogelijkheden voor, en 

er zijn verschillende rollen waarbij gezongen wordt. Iedereen kan dus dat doen wat zij of hij 

graag wil. Op de website is meer te lezen over de musical, ook staat er een aanmeldformulier 

op. Daarnaast ligt er in de hal een intekenlijst, enkele leden van de stuurgroep kunnen dan 

ook meer vertellen.  

Het koor begint met oefenen vanaf half september, afhankelijk van de mogelijkheden op dins-

dag of woensdag. De toneelgroep begint eind oktober met oefenen.  

Tenslotte: op 31 augustus wordt in de ochtenddienst een voorproefje gegeven. 

 

Vreemd geld: 

Vanaf deze week is het weer mogelijk om vreemd geld af te geven in de hal. ZWO heeft 2 

jaar geleden met veel succes deze actie uitgevoerd. Deze 

heeft zo’n €100 aan euro’s voor ZWO opgeleverd (aan 

gangbare inwisselbare valuta) en het overige muntgeld heb-

ben wij afgeleverd in Utrecht bij het Dienstencentrum van 

de Protestantse Kerk in Nederland.  Geniet van uw vakan-

tie en geef uw overvloed aan een ander in deze wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerdiensten: 

De komende zeven zondagen vanaf 20 juli worden bijzondere themadiensten. We behande-

len dan in de kerkdiensten de ‘Zeven Deugden’: 

- Prudentia - Verstandigheid/Wijsheid 

- Temperantia - Matigheid/zelfbeheersing 

- Fortitudo – Moed/Sterkte 

- Iustitia - Rechtvaardigheid  

- Fides – Geloof  

- Spes – Hoop 

- Caritas – Liefde/Naastenliefde 

Het denken over deze deugden vindt zijn oorsprong in de klassieke oudheid. Aanvankelijk 

zijn er vier zogenaamde ‘kardinale deugden’: Prudentia, Temperantia, Fortitudo en Iustitia. 

De naam ‘kardinale deugden’ is afkomstig van het Latijnse woord cardo: scharnier(pin), 

hengsel waarop een deur rust. Het zijn de kern- of spil-deugden: de deugden ‘waar het om 

draait’. In het christendom werden deze vier kardinale deugden samen met de drie goddelij-

ke deugden (geloof, hoop en liefde) samengevoegd tot ‘de zeven deugden’.  

Volgende week zondag starten we deze serie. Ds. Steenks zal dan (s)preken over de deugd 

‘Prudentia – Verstandigheid/Voorzichtigheid’. 

 

 

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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http://www.musicalwoudenberg.nl

