
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Thema: Verlangen naar toekomst.  

Bijbellezing: Jesaja 63:19b-64:8, Marcus 13:24-37 .        Kleur: paars. J 

esaja en Marcus roepen deze zondag op tot waakzaamheid. Zij verlangen naar 

verandering, naar een toekomst waarin Gods sjaloom, Zijn koninkrijk, werke-

lijkheid zal zijn. De tak(ken) met knoppen vertellen over Gods aanwezigheid en 

Zijn toekomst.  De eerste adventskaars wordt aangestoken. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Valkenburg, de Bron 4 en naar Mw. 

Bakhuizen-v d Berg, Kouweland 24. 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:  : EBOLA RAMP: Het ebola-virus is het dodelijkste virus dat bij 

mensen bekend is. Tussen de 60 en 80 procent van de patiënten overlijdt hier-

aan. Deze ziekte komt oorspronkelijk alleen voor in Afrika. Deze epidemie 

groeit uit tot de ergste in de geschiedenis en kent al meer dan 3000 slachtoffers. 

Waarschijnlijk ligt het aantal slachtoffers nog veel hoger. EO Metterdaad helpt 

o.a. ZOA en stichting De Samaritaan. Helpt u ook? Vandaag collecteren wij 

voor EO metterdaad/Ebola. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op de rek. 

v/d diaconie: NL45RABO 0382 4662 68 o.v.v. EO metterdaad/Ebola. 

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: 

- Mw. J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4, is vanwege een val opgenomen 

in Verzorgingshuis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. 

- Mw. W. van Ramshorst- Lozeman, Laan van Nieuwoord 8, is ter revalidatie 

opgenomen in Verzorgingshuis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB 

Zeist.. 

-  Dhr. G. Zitzmann, Kersentuin 71, is opgenomen in het Meander Medisch Cen-

trum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

 

 

 

 

10.00 uur         
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Bert Boels 

Diaken              : Gerda van de Brink 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector    : Gerry Thiescheffer 

Koster               : Ab van den Pol 

Zingen    : Psalm 25 : 1 en 2 

     : Lied 460 : 1, 2, 4, 5 en 6 * 

Responsie kyriëgebed  : Lied 368a * 

     : Lied 442 

Projectlied:     Kijk eens in de verte 

Schriftlezing    : Jesaja 63 : 19b t/m Jesaja 64 : 4 

     : Lied 751 : 1, 2 en 3 

Schriftlezing    : Marcus 13 : 24 t/m 37 

     : Lied 751 : 4 en 5 

     : Lied 439 : 1 en 2 

Projectlied         : Voor wie in het donker 

     : Lied 433 : 1, 2, 4 en 5 

 

De liederen met een * zijn door de zanggroep geoefend. 

     

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  7 december 2014 

10.00 uur: ds. Dick Steenks Doopdienst 

Collecte: ZWO  

 

18.30 uur:    ds. Pieter Koekkoek  Adventszangdienst  in de Catharinakerk. 

 

 

Doopdienst: 

Volgende week zondag wordt Seth Vink gedoopt, zoontje van Leonie en Pieter Vink, Han-

zenboulevard 25, Hooglanderveen. 

 

 

           30 november 2014 

         Eerste zondag van Advent 

http://www.zoa.nl/noodhulp-liberia


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. 

 

Oecumenische adventszangdiens: 

Volgende week, 7 december, is er een oecumenische adventszangdienst in de Catharinakerk. 

Aanvang 18.30 uur 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Vandaag 30 november is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegen-

heid om met elkaar koffie te drinken in de soos. Gezellig even bijpraten en elkaar tot steun te 

zijn of iets leuks doen. Aan het einde eten we gezamenlijk. Kom gerust de deur staat open. 

 

ACTIE, ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK: 

Met ingang van zondag 30 november a.s. vind u een krat in de hal van De Voorhof, geplaatst 

voor de zuil met de Zendingsbus. Een maand lang gaan we op voorstel van de Voedselbank 

pakken gemalen koffie inzamelen. Daar is een groot tekort aan. In de komende December 

Schakel vind u een uitgebreide toelichting onder DIACONIE over het hoe en wat. 

Méér dan één pak  gemalen koffie doneren?   Wie "maalt"  daarom? Graag. 

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie!  Voor ons lekker na de kerkdienst. 

Maar "smaakvoller"  voor diegenen die straks thuis kunnen genieten van uw bijdrage. 

Deze maand gemalen pakken koffie voor de Voedselbank. 

Volgende maand weer een ander product. Dank u wel. 

 
Creatieve ochtenden: 

Deze worden gehouden op elke 1e woensdagochtend van de maanden van 10 tot 12 uur. De 

heren sluiten zich aan bij deze ochtenden en gaan sjoelen (dit in aparte ruimte)of gaan spelle-

tjes doen of de krant lezen in dezelfde ruimte als de dames. De dames maken hun brei/haak of 

borduurwerk af of maken iets leuks dat aansluit bij de tijd van het jaar. Al met al is het een 

leuke, gezellige groep mensen geworden. U kunt vrijblijvend komen kijken.  

 

Van de Lectuurcommissie: 

Sinds begin november liggen er weer nieuwe boeken in de Lectuurhoek. Van alles wat en 

voor elk wat wils. Allereerst 2 dagkalenders 2015. Bijbelse dagkalender 2015 en Dag in dag 

uit 2015. Deze laatste is een grote letter editie. 

Twee cadeauboekjes over Kerst. Misschien leuk om weg te geven of om zelf te houden. 

Op 10 november was er in Doorn een avond over:  Verdriet is een werkwoord door Margriet 

van der Kooi.  Zij schreef ook een boekje met dezelfde titel. Interessant thema en erg actueel.  

René van Loon schreef een boek over het christelijk geloof. Het kan zelfs gebruikt worden als 

cursusboek. Het geeft zeer veel informatie. 

Beeldenstormers en bruggenbouwers. In dit boek staan een hoeveelheid ‘vensters’ over de 

religieuze geschiedenis van Nederland. 

In het boek  ‘Flexibel geloven ‘ worden 11 mensen geïnterviewd. Zij beschrijven hoe zij hun 

geloof vormgeven in het dagelijks leven. 

Prof. H. Kuitert heeft heel wat opzienbarende boeken geschreven. Dit keer ligt er van zijn 

hand het boek: Kerk als constructiefout,  in de lectuurhoek. 

Tot slot een boek met als titel: Impact. Jezus. Geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veran-

derd. De schrijver laat ons zien hoe Jezus ons nog altijd inspireert en mensenlevens verandert. 

U ziet het. Er zijn steeds weer allerlei  nieuwe boeken te vinden. Misschien is er iets voor u 

bij! Tiny van Dijk en Stef Loosman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET PERSONENBOEK : 

Leest u nog eens het complete artikel  in de komende Schakel van December. 

U kent een gezicht maar geen naam. Anderen kennen een naam maar welk gezicht hoort  

daarbij?  Namen en gezichten bij elkaar geven een compleet beeld van wie wij zijn. 

Het Personenboek van de Voorhofleden. Een gids met uw foto, naam en adres. 

Elkaar beter leren kennen en meeleven wanneer nodig wordt daardoor inzichtelijker. 

In de hal van De Voorhof ligt de brief met uitgebreide informatie, dus lezen en enthousiast 

meedoen. Extra formulieren kunt u meenemen om in de omgeving waar u woont of kerken-

werk verricht extra mensen enthousiast te maken. Het is namelijk voor mensen die er be-

hoefte aan hebben fijn dat er zoveel mogelijk mensen mee doen.  

Dat personenboek moet er met uw ondersteuning snel komen. 

Alvast hartelijk dank voor uw/jouw medewerking! Voor meer informatie of voor het opvra-

gen van een digitaal formulier kunt u mailen naar: gemeentegids@pkndevoorhof.nl 

 

Correctie Schakel: 
In de Schakel van december staat in het overzicht van de kerkdiensten op 21 december om 

18:30 uur een kerstkuier vermeld. Dit is onjuist. Er is op deze avond geen kerstkuier of 

dienst. 

  
Ontwikkelingshulp Jordy van Asselt: 

Beste gemeenteleden, graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Jordy van Asselt,15 jaar en 

zit in 4 Havo van het Guido de Bres in Amersfoort. Volgend jaar ga ik in de schoolvakantie 

met de Stichting Tien naar Zuid Afrika (www.stichting-tien.nl). Wij gaan daar ontwikke-

lingshulp doen in weeshuizen, scholen en opvangcentra in de sloppenwijken. 

Deze reis bekostigen wij als deelnemers zelf. Daarom hebben wij de komende tijd enkele 

acties om de reis, het verblijf en bouwmaterialen te bekostigen (een bedrag van € 1800,00). 

Twee van deze acties wil ik graag bij u onder de aandacht brengen: 

1. Kerstbanketstaaf en Kerststol    

2. 2. Oliebollen en Appelflappen 

Op 7 december voor en na de dienst zal ik bij de in- en uitgang staan met een inteken- / 

bestellijst. Hierop kunt u aangeven of u van mijn acties gebruik wilt maken. Ik hoop dat ik 

u mag noteren voor één van de acties of beide.   

Jordy van Asselt 
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