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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. en Mw. van Ginkel, 

Schans 52 en naar Mw.Schildmeijer-van Schuppen, Vermeerlaan 10. Het zou 

fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na af-

loop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:   

1e Collecte: Solidaridad, stichting die steun verleent aan organisaties in ont-

wikkelingslanden die de armoede op een structurele manier willen bestrijden.  

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 wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mevr Anbeek-Reitsma, Pr. Christinastraat 3, is opgenomen in het Meander 

Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort, waar zij een operatie 

heeft ondergaan. 

- Mevr Lamberink-Winters, Kersentuin 49, is voor een heupoperatie opgeno-

men in het Meander  Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 

 

Overleden:  

- Op 17 augustus 2014 is overleden: Clazina Maria Spies-Meijdam, Kenne-

dylaan 64, op de leeftijd van 91 jaar. Op maandag 25 augustus zal een dank-

dienst voor haar leven worden gehouden in de Aula van de begraafplaats in 

Woudenberg. Aanvang 13.30. Aansluitend is er gelegenheid de familie te con-

doleren. De crematie zal daarna in besloten kring plaats vinden. 

 

- Op 21 augustus 2014 is overleden Gerrit Johan Jetten, Willem de Zwijger-

laan 199, op de leeftijd van 82 jaar. Op dinsdag 26 augustus is er gelegenheid 

de familie te condoleren in de aula van de begraafplaats van Woudenberg van-

af 14.00 uur. Aansluitend zal er een afscheidbijeenkomst zijn welke begint om 

15.15. De begrafenis zal daarna in besloten kring plaats vinden. 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Berend van Surksum  

Lector    : Anneke Bos 

Koster              : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 139:1,2 

     : Lied 463:1,2,3,6,,7,8    

     : Lied 304 

1e Schriftlezing   : Jesaja 51:1-6 

     : Lied 176:1,6 

2e Schriftlezing   : Romeinen 8:18-25 

Acclamatie     : Lied 339a 

     : Lied 215:1,2.4,5,7 

     : Lied: 422 

 

 

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  31 augustus 2014  

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal 

Collecte: Eerste collecte, Heilig Avondmaalscollecte, deze is bestemd voor de ZWO 

     Tweede collecte is bestemd voor de Diaconie 

 

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

 

18.30 uur : Geen Dienst 

 

 

 

 

              24 Augustus 2014 

          Tiende 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. 

 

Gebedsdienst voor vervolgde groepen in Irak: 

Op verzoek van en samen met de Irakese gemeenschap in Woudenberg zal op 7 september 

a.s. een gebedsdienst worden gehouden voor hen die door ISIS vervolgd worden in Irak. De 

dienst begint om 19.00 uur in de Catharinakerk in Woudenberg. Voorgangers zijn Marja van 

der Horst en Pieter Koekkoek. 

Startzondag 14 September; Thema “KUNST-ZIN-NIG” 
De Startzondag begint  om 10 uur met de kerkdienst waarin voorgaat ds. Pieter Koekkoek. 

Daarna zal de  hele dag in het teken staan van creatief met kunst omgaan.  Na de kerkdienst 

zijn er diverse workshops voor zowel  jong als oud om creatief bezig te zijn. De workshops 

bestaan uit  kaarten maken, creatief schrijven, bloemschikken, de kinderen van de kinderne-

vendienst  gaan met de leiding  een kunststuk maken en de jongeren gaan op  speurtocht naar 

kunst in Woudenberg.  Zowel  ds. Koekkoek als  ds. Steenks zullen in gespreksgroepen  op 

hun manier dit thema uitwerken. De bouwcommissie zal  op een creatieve manier haar  toe-

komstplannen laten zien. Om meer betekenis aan het woord Kunst-Zin-Nig te geven, doen 

wij een dringende 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  voor 

de startzondag. Graag vóór 1 september opgeven of u iets op wilt  hangen of plaatsen in 

De Voorhof bij   Gerda van ’t Foort; 033 2864220, gvantfoort@kpnmail.nl, Anneke Met-

horst;033 2862327, butterfly42@kpnmail.nl  of Gerry Thiescheffer; 0332866720, gerrythies-

cheffer@kpnmail.nl  Vanaf zondag kunt U op de lijst  in de hal aangeven of u iets voor 

bij de koffie wilt  maken op de startzondag voor bij de koffie. 

Mensen gezocht: 

Op 17, 18 en 19 april is het weer zover: voor de zesde keer een musi-

cal in De Voorhof. Dit keer staan Naomi en Ruth centraal. In een in-

dringend 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 ge-

bruiken. Gelukkig hebben al een aantal mensen 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 sep-

tember, en wel op de woensdagavond. De toneelgroep begint eind oktober met oefenen: op 

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

 

Vakantie ds. Dick Steenks: 

Ds. Dick Steenks heeft vakantie tot en met 31 augustus 2014. Ds. Pieter Koekkoek vervangt 

hem indien nodig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe ambtsdragers: 

De Kerkenraad van  de Protestantse Gemeente De Voorhof  is voornemens te bevestigen  

in de morgendienst van zondag 7 september a.s. in het ambt van ouderling met bijzondere 

opdracht, voorzitter taakgroep Verdieping en Ontmoeting, 

mevrouw Annelies Buurmans (Albert Cuijpln 5 ) en de heer Jaap de Ronde 

( Piet Heijnln.66)  

En in het ambt van diaken mevrouw Janny Kaljee.(Kastanjeln 63) en de heren Jan Krom-

hout (Nijverheidsweg 13) en Kees van Wolfswinkel( Nijverheidsweg 21). 

Indien er tegen dit voornemen betreffende  (één van)  deze personen bezwaren zijn, 

dan kunt U deze schriftelijk indienen bij de het scribaat van de kerkenraad.  

scribaat@pkndevoorhof.nl of 0628193373 

Wij verzoeken eventuele bezwaren voor 30 augustus aan ons kenbaar te maken. 

         

Uitnodiging: 

Uitnodiging om creatief met elkaar bezig te zijn op 3 sept. as.  

Deze creatieve ochtend olv. van Sarianne van Oosterum, zal elke 1e woensdag van de 

maand gehouden worden in De Voorhof van 10.00 tot 12.00 uur.  U kunt uw eigen werk 

meenemen of het nu borduur-brei of haakwerk is of iets anders is. Het belangrijkste is om 

gezamenlijk een gezellige ochtend te hebben. De koffie zal klaar staan, dus u komt ook?  

U kunt zich opgeven op tel.nr.’s  2864483, 06 30670363. Uiteraard kan dat ook via sarian-

ne@kpnplanet.nl Tot 3 sept.as.  

Uitnodiging voor de heren om gezellig een kopje koffie te drinken op elke 1e woensdag-

ochtend van de maand. We beginnen op 3 sept.as. van 10 tot 12 uur. U kunt dan bv. een 

kaartje leggen, spelletjes doen of de krant te lezen. Alles mag, dus u kunt ook bij de dames 

die creatief bezig zijn, voegen. Komt u ook? 

 De creatieve comm. 

     

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 hebben wij afgeleverd in Utrecht bij het 

Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Neder-

land.  Geniet van uw vakantie en geef uw overvloed aan 

een ander in deze wereld. 
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