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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. A. Hogers, Schoutstraat 

14 en naar  Mw. Leenstra-Bouw, Voorstraat 39E..  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: Rudolph stichting, deze stichting zet zich met passie in voor kin-

deren voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Daarom star-

ten en ondersteunen zij nieuwe projecten in Nederland! Ook onderhouden zij 

gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die ge-

maakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de 

leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze 

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

nen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

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

revalidatiecentrum De Hoogstraat, Paranadreef 2, 3563 AZ Utrecht. 

- Dhr. A. Gijsbertse, Maarten van Rossumweg 31, is weer thuis uit het zieken-

huis. 

- Mw. N. Mortier-Kale, Tromplaan 4, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

- Dhr. E. Seeger, Schans 46, is opgenomen geweest in het Meander Ziekenhuis 

vanwege hartproblemen, maar is nu weer thuis. 

 

Overleden: 

Op 31 juli 2014 is op de leeftijd van 86 jaar overleden Hendrika Willemina 

Brouwer, Kersentuin 55. De dankdienst voor haar leven vindt plaats op maan-

dag 4 augustus om 13.30 in de Voorhof. Eventueel afscheid nemen kan tot 

13.20 uur. Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de algemene begraaf-

plaats te Woudenberg. Daarna is er gelegenheid tot condoleren. 
 

 

 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Trudy Stoffer 

Koster              : Cor Stuivenberg 

Zingen    : Psalm 33 : 1 en 8 

     : Lied 919 : 1 en 2  

     : Lied 919 : 4 

     : Lied 213 : 1, 3 en 5 

Schriftlezing    : Jozua 1 (vertaling: NBG’51) 

     : Psalm 31 : 1  

Schriftlezing    : 2 Korinthiërs 1 : 1 t/m 7 

     : Lied 313 : 1 

     : Lied 869 : 1 en 5 

     : Gezang 487 : 1 en 3 

     : Zingende Gezegend 270 : 1, 2, 4 en 6 (melodie: lied 248) 

 

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  10 augustus 2014  

10.00 uur: ds. Dick Steenks  

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

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 

 

 

18.30 uur : Geen Dienst 

 

 

 

 

              3 Augustus 2014 

          Zevede 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. 

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 mis-

schien op een idee om over een bepaald onderwerp iets te lezen. 

Veel plezier in de komende vakantietijd. 

 

Zingende Gezegend 270 : 1, 2, 4 en 6 (melodie: lied 248) 

De Heer beschut wie bij Hem schuilen, 

Hij is een rots, een zon, een schild, 

een schouder om op uit te huilen, 

een stem die wind en water stilt. 

 

de goede grond van ons vertrouwen, 

een vast en veilig fundament, 

waarop de hoop een huis kan bouwen - 

gezegend wie die schuilplaats kent!  

 

Wie weet wat ons de tijd zal leren - 

hoe zal ons leven verder gaan; 

op alle paden leeuwen, beren? 

Vlak voor u zal de herder staan! 

 

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen 

uw pad niet zó als gij het wilt, 

de Heer beschut wie bij Hem schuilen, 

Hij is uw rots, uw zon, uw schild. 

 

Gezang 487 : 1 en 3 (uit: Liedboek voor de Kerken) 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerdiensten: 
De zeven zondagen vanaf 20 juli worden bijzondere themadiensten. We behandelen dan in 

de kerkdiensten de ‘Zeven Deugden’: 

20 juli:  Prudentia - Verstandigheid/Wijsheid 

27 juli:  Temperantia - Matigheid/zelfbeheersing 

3 augustus:   Fortitudo – Moed/Sterkte 

10 augustus: Iustitia - Rechtvaardigheid  

17 augustus: Fides – Geloof  

24 augustus: Spes – Hoop 

31 augustus: 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’. 

 

 

 

 

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 

 

 


