
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. Roetman, W de Zwijgerlaan 34  

en  naar Mw. Koudijs-Esser, Pr. Beatrixlaan 16. Het zou fijn zijn als een ge-

meentelid 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 

ouderen middagen.  

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

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

dienst, 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 Kampen is weer thuis uit het MRC in Doorn 

 

Leerdienst vanavond 18.30 uur: 

In de leerdienst van vanavond zal het gaat over Bijbel en kunst in het kader van 

ons jaarthema ‘kunst-zin-nig’. Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur be-

ïnvloed als de Bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en litera-

tuur zijn door de Bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, 

parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de Bijbel de kunstenaars intrige-

ren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het 

‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. We zullen enkele voorbeelden van Bij-

bel en kunst gaan bekijken en beluisteren. Iedereen van harte welkom in deze 

avonddienst.  

 

Tienerdienstnieuws: 

Vandaag is er voor jullie weer een tienerdienst in de soos. 

Kennen jullie Amnesty International? Daar horen jullie vandaag meer over. 

En wisten jullie al wat wij nog meer voor jullie organiseren komende maand? 

Vrijdag 14 november: 4G (12-15) schaatsen: vertrek 19.30 bij De Voorhof 

(meld je even aan)       Maandag 24 november: meet en eat (15+ en 18+): 17:30-

19.00 uur eten en goed gesprek in De Voorhof. 

Zaterdag 3 december: 4G (12-15) Sinterklaasfeest: 18:45 in de soos van De 

Voorhof. Dus graag ontmoeten wij jullie allemaal komende maand op een van 

onze activiteiten,  Namens taakgroep JOP.     Elly Kramer. 

10.00 uur          
Predikant          : kandidaat W. Roskam uit Utrecht 

Ouderling van dienst             : Johan Thiescheffer 

Diaken              : Sonja van Dijk 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Sierd Smit 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen    : Psalm 85 

     : Lied 751 vs 1, 3 en 5 

Gebed om ontferming met responsie: Lied 367-b 

     : Lied 152 vs 1, 2, 7, en 10  

Schriftlezing    : Jesaja 48, 17-22  

     : Psalm 70 vs 1 

Schriftlezing    : Matteüs 25, 14-30  

     : Psalm 70 vs 2 

     : Lied 1001 vs 1, 2, 4 

     : Lied 838 vs 1, 2, 4 

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      Leerdienst  Kunst-zin-nig 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Jaap de Ronde 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Seline Haalboom    

Koster    : Anton Veldhuizen               

Er is een liturgie 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  16 november 2014  

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek 

Collecte:Kerk in Actie, Diaconaat: Op zaterdag 22 november komen honderden diakenen 

bijeen op de Landelijke Diaconale dag, om ervaringen en inspiratie op te doen voor hun dia-

conale werk. De collecte sluit aan bij het thema van deze dag, geënt op recht, gerechtigheid en 

het gebod je naaste lief te hebben. Met de opbrengst helpt Kerk in Actie diaconieën in steden 

met de instandhouding van diaconale aanwezigheid in de stadswijken. Juist daar leven men-

sen in moeilijke situaties die diaconale aandacht en steun nodig hebben. Een voorbeeld is het 

Haagse diaconale werk met inloophuizen, een raad en daadbalie en maaltijden 

 

18.30 uur:  Geen Dienst 
 

 

 

              9 november 2014 

 Eénentwintigste 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. 

De liturgie: 

Op maandag 10 november wil Pieter Koekkoek met u nadenken over de liturgie. Centraal 

staat de liturgie zoals wij die in de kerkdiensten gebruiken. Waarom doen we het zo? Welke 

andere mogelijkheden zijn er? Voor ieder die wil ontdekken hoe een liturgie wordt opge-

bouwd, vragen heeft of misschien voorstellen. We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 

 

Lezing ds. Margriet van der Kooi ‘Verdriet is een Werkwoord’: 

Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat je 

kinderloos of single bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch 

krijgen we er allemaal mee te maken. Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je 

moet afleggen, maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je 

dat je in hetzelfde kringetje ronddraait, maar als je goed kijkt, verandert het perspectief toch. 

Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan je voorschrijven hoe het moet, 

maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen. 

Margriet van der Kooi schreef er een boek over. Zij houdt zich daarbij vast aan de Grote Ver-

halen uit de christelijke traditie die al eeuwenlang richting wijzen. Ze geven geen antwoord 

op alle vragen over kwaad en lijden, maar bevatten wel genoeg antwoord om het met deze 

vragen uit te houden. Plaats: De Koningshof  Kerkplein 1 te Doorn 

Voor wie:  Alle belangstellenden.    Datum: 10 november 2014   Aanvang: 20.00 uur 

 

Dinsdag 11 november 20.00 uur “Kijk op Geloof”: 
Een gespreksgroep voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Ook voor 

hen die zich met anderen wil verdiepen in christelijke hoofdthema’s en daarover persoonlijk 

in gesprek wil. Dr. Henri Veldhuis schreef het boek ‘Kijk op Geloof’, een boek met korte 

hoofdstukken over de hoofdthema’s van het christelijk geloof. Onderwerpen als God, Drie-

eenheid, Jezus, het kwaad, het kruis, vergeving, vrijheid, liturgie, kerk, engelen enz. worden 

in dit boek behandeld. Dit boek gaan we samen bespreken, ongeveer 1x in de twee weken, 

van oktober t/m maart. Je kunt deze gespreksgroep vergelijken met een belijdeniscatechese, 

alleen is het dat nu niet omdat ook mensen die al lang belijdenis hebben gedaan hieraan mee 

kunnen doen. Dus wil je nog eens inhoudelijk in de ‘herhaling’, doe dan mee aan deze groep! 

Voor wie: Alle belangstellenden. Wat: We lezen het boek ‘Kijk op Geloof’ van H. Veldhuis. 

Wanneer: Een aantal dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur: 11 november 2014 

(kennismaking en inleiding), 2 en 16 december 2014, 6 en 20 januari 2015, 3 en 17  februari 

2015, 3 en 17 maart 2015. Waar:  De Voorhof Leiding: Ds. Dick Steenks  Opgave: Graag 

opgeven bij ds. Dick Steenks. 

 

St Maartenlunch: 
Zondag 16 november 2014 nodigt de taakgroep u uit voor een gezellig samenzijn met lunch, 

die in het teken staat van het feest van St. Maarten. Dit feest is het eerste lichtfeest (denk aan 

de lampionnen), maar ook: elkaar zien, elkaar ontmoeten en met elkaar delen. Naast een on-

gedwongen samenzijn, is er ruimte om elkaar beter te leren kennen, misschien om elkaar iets 

mee te geven voor de rest van de dag of de week? Wanneer: zondag 16 november 2014 

Waar: Catharinakerk, Woudenberg.  Aanvang lunch:  circa 12.00 uur (na de koffie)U kunt 

zich vandaag bij de uitgang van de kerk alvast opgeven voor de lunch! 

 

Poetsen De Voorhof: 

Woensdag 12 Nov. a.s willen we weer met elkaar De Voorhof schoonmaken. Vanaf 9 uur is 

iedereen van harte welkom om een uurtje te poetsen en gezellig koffie te drinken. 

De  schoonmaak commissie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amnesty International: 
Angel Colon is vrijgelaten. Groetenactie Arjun Bahadur Lama is in 2005 ontvoerd in Nepal 

tijdens de Burgeroorlog. Tot op heden heeft zijn vrouw niets meer van hem vernomen. 

Waarschijnlijk is hij gevangen genomen en vermoord. Amnesty hoopt samen met anderen 

om belangrijke documenten te verzamelen om onderzoek te doen en voor vooruitgang te 

zorgen in deze zaak. Wij vragen morele steun voor zijn vrouw Purnimaya Lama. Daarom 

vragen wij u om uw handtekening te plaatsen op de kaarten in de hal!!! 

 

Schrijfmarathon Amnesty International: 

Vanaf november gaan we vanuit Amnesty International het dorp rond om kinderen te infor-

meren over Amnesty. We zullen op de Julianaschool een gastles verzorgen aan groep 8 en 

de kinderen zullen daarna op school aan de slag gaan met het maken van posters voor de 13 

decemberactie, de schrijfmarathon! Maar ook in De Voorhof op 9 november (vandaag dus!) 

en bij de SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) zullen we een kort praatje houden voor de 

kinderen en zij gaan daarna kaarten versieren. Deze kaarten kunt u op 13 december bekij-

ken en ondertekenen in het Cultuurhuis. 

Op 13 december 2014 van 12:00 – 16:00 uur organiseert Amnesty International een schrijf-

marathon in het Cultuurhuis. We hopen dat er veel mensen op af komen om mee te doen en 

hun handtekening willen zetten op een kaart. Het bijzondere van deze kaarten is, dat ze 

gemaakt zijn door de kinderen uit Woudenberg! Met behulp van de Julianaschool, de Voor-

hof en de SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) zijn kinderen druk bezig geweest om mooie 

kaarten te maken. De kaarten worden verstuurd naar mensen, die gevangen zijn genomen 

overal ter wereld, om hen een hart onder de riem te steken. Dus wie weet zet u uw handte-

kening wel op het kaartje van uw (klein) kind! U kunt tevens deze dag in het Cultuurhuis 

verder rondkijken bij ons project. We hopen op een mooie opkomst! 

 

Uitslag Verloting Rommelmarkt 1 november 2014. 

De verloting is weer een succes geworden. Hartelijk dank aan de groep medewerkers die in 

de afgelopen weken aan de deuren van de leden van De Voorhof aangebeld hebben. 

De gelukkigen zijn: 

Reischeque ter waarde van € 250.--, fam. De Greef,Kersentuin 70. Juweliersbon ter waarde 

van € 100.--, fam. Pot, De Steen 25. Dinerbon ter waarde van € 50.--,mw. Veldhuizen, 

K.Doormanlaan 6. Pizza-oven, G.Mateman,Konningslaan 23. Schaal Wereldwinkel,fam 

v.Zalingen,Laan 1940/1945 14. Quilt, fam Franck, Tarweveld 10. Vogelhuis de Heygraeff, 

Gruteke,De Heuvel 3.  1 pers.dekbedhoes (4x), Mw. Blaauwendraad,Pr.Bernhardstraat 13, 

fam. Banning,Esdoornlaan 21, fam. Van Asselt,Kon.Wilhelminastraat 21. fam., Boeve, 

Westerwoud 41. Kaarsentableau, mw. Van Viegen,Burgwal 9, 2 lunchbox met markers, 

mw. Z.Langeveld,Ekris 24, Kookboek en spaarpot,fam.Boshuis,de Schans 44, Kunstboek, 

Ali van Oort,Zeisterweg 21. Alle winnaars gefeliciteerd. 

 

   
 


