
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Hoekstra –Mulder,  

Tromplaan 17 en naar .Dhr. en  Mw.Posthuma, Evertsenlaan 4.  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: De 1e collecte tijdens het Heilig Avondmaal viering is traditio-

neel voor ZWO. Het jaardoel in het kerkelijk jaar 2013-2014 is nog steeds 

OikoCredit. Er is een mooi bedrag verzameld hetgeen wij met de collecte van 

vandaag ook gaan ‘investeren’ in OikoCreit met het credo: 

IK WEET NU WAT MIJN GELD UITSPOOKT. Wij in-

formeren u binnenkort over het totale bedrag hetgeen is 

opgehaald voor dit doel. OIKOCREDIT ZET MENSEN 

AAN HET ROER VAN HUN EIGEN LEVEN 

2e Collecte: Deze is bestemd voor de diaconie. 
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mevr. Anbeek-Reitsma, Pr. Christinastraat 3, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

- Mevr. Lamberink-Winters, Kersentuin 49 is opgenomen in het Meander Me-

disch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ. 

 

Gebedsdienst voor vervolgden in Irak: 

Op 7 september is er een gebedsdienst voor vervolgden in Irak. Dit op verzoek 

van en samen met de Irakese gemeenschap in Woudenberg. Thema van de 

diensst is: "Ik ben een Nazarener." In Irak en Syrie worden de woningen van 

Christenen getekend met het Arabische symbool voor "N", dit staat voor Nasar 

ofwel Nazarener, de wijze waarop Christenen door terreurorganisatie IS beti-

teld worden. De dienst begint om 19.00 uur in de Catharinakerk en wordt ge-

leid door Marja van der Horst (pastor van de st Maartensparochie) en Pieter 

Koekkoek. Tijdens de dienst zal Lene Nissan uitleg geven over de huidige 

situatie in Irak. 

 

 

 

10.00 uur       Viering Heilig Avondmaal 
Predikant          : Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Guus Wateler 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Anneke Bos 

Koster              : Anton Veldhuizen 

Zingen    : Psalm 89:1,3 

Kyriegebed     : Lied 367b 

     : Lied 305 

Schriftlezing    : Johannes 15:9-17 

Acclamatie     : Lied 339a 

     : Lied 384:1,2,3,4,9 

Gedachtenis    : Lied 913:1,2 

Avondmaal (liturgie) 

     : Lied 378 

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  7 september 2014  

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 

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

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

  

19.00 uur :  ds. Pieter Koekkoek en pastor Marja van der Horst.  

Gebedsdienst voor vervolgde groepen in Irak: 

 

 

 

 

              31 Augustus 2014 

          Elfde 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. 

 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 9 september is er weer een contactmiddag in De Voorhof. Aanvang: 14.30 

uur. Onderwerp: “Welkom in Ierland”. De heer Gerritsen uit Scherpenzeel komt hierover 

vertellen. Als u met de auto opgehaald wil worden dan kunt u bellen naar Mevr. N. v.d. Pol, 

tel 2864563 of naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700. De eerste contactmiddag in het nieuwe 

seizoen. We hopen dat we met een volle zaal kunnen starten. 

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 geko-

zen: ‘van graf tot wieg’. Voor de musical kunnen we nog veel men-

sen gebruiken. Gelukkig hebben al een aantal mensen zich aange-

meld 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 speciale 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, en wel op de woensdagavond. De toneelgroep begint eind oktober met 

oefenen: op dinsdagavond. Tenslotte: op 14 september wordt in de ochtenddienst een voor-

proefje gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Benoeming: 

De Kerkenraad van de Voorhofgemeente stelt voor te benoemen in het ambt van ouderling/

scriba de heer Gerrit Jan Busser.  Op dit moment is dhr. Busser diaken/voorzitter taakgroep 

ZWO. Hierdoor ontstaat per 7 september a.s. voor dit ambt een vacature . 

De scriba. 

         

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 Protes-

tantse Kerk in Nederland.  Geniet van uw vakantie en geef uw overvloed aan een ander in 

deze wereld. 
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