
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. de Kriek, Dorpstraat 32 i en naar 

Mw. v Egdom-v Harskamp, Schans 57 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: Werelddiaconaat - Voedselzekerheid in West-

Nepal. Daar brengt de landbouw onvoldoende op om alle monden te  voeden. 

De mannen werken vaak ver weg in India, waardoor de vrouwen het met hun 

kinderen alleen moeten zien te redden. Partner UMN traint de moeders om 

zelfvoorzienend te worden. Bijvoorbeeld door het fokken van geiten. Zij ge-

ven ook gezondheidsvoorlichting. Want als de mannen uit India terugkeren, 

zijn vele met HIV besmet. UMN zorgt dat deze ziekte bespreekbaar wordt en 

dat families weten hoe ze hier mee om moeten gaan.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: 

-- Mevr. Lamberink-Winters is opgenomen in het verpleeghuis Heerewegen. 

Arnhemse Bovenweg 20-78, 3708 AD Zeist. 

- Mevr. van Kampen is opgenomen in het Militair revalidatie centrum Aarden-

burg. Molenweg 3, 3941 PW Doorn. 

- Mw. H. van Huigenbosch-Vrielink, Stationsweg Oost 221, 3931 EP, is weer 

thuis uit het Meander ziekenhuis.  

- Mw. Joke Roetman-Schakel, Willem de Zwijgerlaan 34, 3931 KS, heeft in 

het UMC Utrecht een hersenoperatie ondergaan. Als het goed gaat, mag ze 

maandag naar huis. 

- Dhr. E. Kapenga, Vondellaan 14, 3931 VB, is opgenomen in het Meander 

ziekenhuis, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort om aan te sterken. 

 

Theologische vragen: 

De 1e vraag van dit seizoen betreft de liturgie: Hoe is het kerkelijk jaar vorm-

gegeven, wat betekenen de verschillende vormen die in verschillende tijden 

van het jaar gebruikt worden en wat betekenen bijvoorbeeld de kleuren die we 

gebruiken? Op maandag 13 oktober wil Pieter Koekkoek daar met u naar kij-

ken. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en gesprek. Aanvang 20.00 uur in 

De Voorhof. Ieder die belangstelling heeft voor de liturgie is welkom. 

 

10.00 uur          
Predikant          : ds. H. van Veen uit Bodegraven 

Ouderling van dienst             : Alice Bossema 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Anja Veldman 

Koster               : Mary Vunderink 

     : Psalm 27 : 1, 4 

     : Lied: 305 : 1, 2, 3 

Lezing     : Genesis 1 : 1 t/m 5 + Johannes 1 : 1 t/m 5  

                   + Openbaringen 22 : 5 

     : Lied 513 

Lezing     : Spreuken 8 : 22 t/m 31+ Colossenzen 1 : 15 t/m 20 

     : Lied 488 : 1 t/m 4 in beurtzang mannen/vrouwen 5 allen 

     : Lied 939 

     : Lied 839 

     : Psalm 27 : 1, 7 

 

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! 

 

17.00 uur Dienst voor Kerk en School 

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeijer 

Diaken              : Ali Sikkema 

Organist              : Seline Haalboom 

Koster               : Jan de Lange 

 

De dienst is bestemd voor de onderbouw van de basisschool.  

Het thema is “feest”  

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  19  oktober 2014  

10.00 uur: ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal 

Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen 

2e collecte is bestemd voor ZWO (HA) 

 

15.30 uur:  ds. Dick Steenks Viering Heilig Avondmaal in Groenwoude 

 

 

 

 

 

              12 oktober 2014 

          Zeventiende 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. 

Amnesty Zondag: 

Vandaag vragen wij aandacht voor: Ángel Amílcar Colón Quevedo, die in Mexico gevangen 

is genomen. Hij was in 2009 op weg van zijn land Honduras naar de Verenigde Staten op 

zoek naar werk om de medicatie voor zijn zieke zoon te kunnen bekostigen. Hij is opgepakt 

en gemarteld. Nu in 2014 zit hij nog steeds vast en is zijn zoontje inmiddels overleden.  

Kom de petitielijsten tekenen in de hal!!! Meer informatie is te vinden op de website van Am-

nesty: https://www.amnesty.nl/actiecentrum/acties/schrijfactie-oktober-mexico-migrant-angel

-colon-gemarteld-en-gevangen-gehouden. 

 

Bijbelstudie Job: 

Morgenochtend, maandag 13 oktober om 10.30 uur, start de bijbelstudie Job. Op een vijftal 

maandagochtenden gaan we uit de Bijbel het boek Job lezen bij wijze van Bijbelstudie. Wie 

kent Job niet? Hij staat alom bekend om zijn lijden, zijn opstandigheid, vasthoudendheid en 

geloofsvertrouwen. Een fascinerend Bijbelboek waar we samen gedeeltes uit gaan lezen en 

bespreken. Vijf maandagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur: 13 oktober, 27 oktober, 10 no-

vember niet (vervalt ivm studiedag ds. Steenks) 17 november, 24 november, 8 december 

De bijeenkomsten zijn in De Voorhof en worden geleid door ds. Dick Steenks. Voor meer 

informatie kunt u bij ds. Steenks terecht: steenks@pkndevoorhof.nl 

 

Contactmiddag: 

Dinsdagmiddag 14 okt. is er weer een contactmiddag.  Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: “Het 

dagelijks leven in een Japans gezin”. Voor vervoer kunt u bellen naar: Mevr. N. v.d. Pol, tel. 

2864563 of naar Mevr. Aarsen tel. 2862700. Hartelijk welkom! 

 

Filosofisch café met dr. Mariëtte van den Hoven: 

Voor donderdagavond 16 oktober heeft de taakgroep Verdieping & Ontmoeting (was vroeger 

V&T)  voor de zesde keer weer een filosofisch cafégeorganiseerd in de Soos van de Voorhof.  

Deze keer komt dr. Mariëtte van den Hoven een voordracht houden. Zij zal spreken over: “De 

invloed van onze Cultuur en onze Religie op onze Identiteit”. Anders gezegd: wie zijn wij 

eigenlijk en hoe komt het dat we zo zijn?? Mevrouw Van den Hoven is als docent ethiek ver-

bonden aan de Universiteit van Utrecht. Net als de vorige keren zullen we na de voordracht, 

door middel van vragen proberen het onderwerp nog verder uit te diepen. Dit keer onder lei-

ding van discussieleider Sierd Smit. 

Kortom, iedereen die een interessant verhaal wil horen of die zomaar wil komen luisteren kan 

op deze avond terecht. Na afloop kan er met een drankje worden nagepraat. De toegang is € 

5,00. De avond begint om 20.00 uur; binnenlopen vanaf 19.45 uur en dan is er koffie! 

 

Orgelavond: 

Het orgel in De Voorhof staat er nu tien jaar. Op zaterdag 18 oktober a.s. is er daarom een 

lustrumconcert in De Voorhof. Drie van onze organisten spelen dan een programma met wer-

ken van o.a. Bach, Sweelinck,  Adriaan C. Schuurman , de Toccata over psalm 150, en Dist-

ler. Sander Booij geeft ook een toelichting op de registers van het orgel en laat daarbij de  

verschillende klankkleuren horen.  De avond begint om 20.00 uur. Entree € 3.— 

 

Nieuwe naam 4e zondagavond-diensten: 

De nieuwe naam is bekend van de bijzondere avonddiensten op de vierde zondag van de 

maand. De diensten op de 4e zondag in onze Voorhof willen eigentijds, inspirerend, creatief 

en experimenteel zijn. Daarom is gekozen voor de naam: Hof van heden diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie- en gesprekskring aan over compassie: 

In het kader van het jaarthema Kunst-Zin-nig biedt Ds. Steenks een studie- en gespreks-

kring aan over compassie. Op 12 november 2009 is op initiatief van de theologe Karen 

Armstrong een wereldwijd ‘handvest van compassie’ vastgesteld, waarin zij bruggen pro-

beert te slaan tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen. Vooral in een 

tijd waarin de fricties tussen religies en groepen oplaait is compassie van groot belang. 

Naar aanleiding daarvan is er in Nederland een catechismus van de compassie verschenen. 

In dit boek komen twaalf waarden aan de orde: compassie, gelijkheid, verbondenheid, ver-

zoening, rechtvaardigheid, vrede, waarheid, roeping, geloof, God en liefde.  In deze ge-

sprekskring gaan we o.lv. ds. Dick Steenks aan de hand van dit boek ‘De catechismus van 

de compassie. Uit de kunst’ (van Christiane Berkvens en Ad Alblas) met elkaar in gesprek 

over diverse thema's die met compassie te maken hebben. Het doel is om tot een praktische 

toepassing van ideeën te komen over hoe je zelf compassie in je leven een grotere rol kunt 

geven. We doen dat op drie maandagavonden om 20.00 uur: 27 oktober 2014, 24 november 

2014, 26 januari 2015 in De Voorhof. Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks 

(steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73). Graag opgeven vóór 20 oktober 2014. 

 

Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks hebben vakantie van 19-26 oktober. In dringende 

gevallen kan contact opgenomen worden met een van de ouderlingen. 

 

Rommelmarkt: 

Voorverkoop loten start dus houdt uw portemonnee in de aanslag! De jaarlijkse Rommel-

markt van De Voorhof is altijd op de eerste zaterdag van november, dit jaar 1 november. 

Een vast onderdeel van de rommelmarkt is de verloting. In de periode van 11 oktober tot 25 

oktober a.s. worden alle leden van De Voorhof benaderd om loten te kopen. Er zijn mooie 

prijzen te winnen! De Hoofdprijs is een reischeque ter waarde van € 250,-  De loten kosten 

€ 0,50 per stuk en voor € 2,50 krijgt u er zes. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en 

vele goede doelen dus wij raden u aan om veel loten te kopen!  Bij voorbaat dank aan alle 

oude en nieuwe vrijwilligers die ook dit jaar weer mee willen werken!    

Met hartelijke groet,  Henny van Lingen-Veenvliet, Ingrid Bijker-van der Pol 

 

O.P.A. ( oud papier actie) 

Met het ophalen van oud papier wordt jaarlijks een bedrag van ca € 10.000,- voor de kerk 

ingezameld. Hiervoor is de oudpapierploeg van De Voorhof, ter versterking van het team, 

op zoek naar enkele vrijwilligers die ca 3 keer per jaar willen helpen met het oud papier 

ophalen( ca 3 uur per keer, op woensdagavonden). U kunt zich hiervoor melden bij Kees 

van Wolfswinkel tel.nr 0653-950899. 

 

Bouwcommissie: 

Na de dienst is De Voorhof bouwcommissie in de hal aanwezig om de verbouwplannen toe 

te lichten 


