
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Mw Leebeek-Kooijman, Kersen-

tuin 42 en naar  Dhr Alblas, Maarten v Rossumweg 15. 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: Deze is bestemd voor Kerk in Actie , t.b.v. Villa Vrede te Utrecht. 

Bij Villa Vrede in Utrecht vinden mensen zonder verblijfsvergunning een plek 

waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig weten, hun soci-

aal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. 

Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en vaak 

geen Burgerservicenummer hebben. Dit maakt deze groep mensen tot één van 

de kwetsbaarste van de stad Utrecht. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse 

taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  

te laten functioneren. 

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

 

Berichten uit de Gemeente:  

- Mevr. Schildmeijer - van Schuppen, Vermeerlaan 10, uit het ziekenhuis over-

gegaan naar Verzorgingshuis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB 

Zeist. 

- Mevr. Kramer-van den Brink, Kersentuin 14, is opgenomen in het Meander 

MC Maatweg 3, 3818 ES Amersfoort.  

- Mevr. Wil Wolfswinkel, Kersentuin 65, is voor een operatie opgenomen in het 

Diaconessenhuis, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht. 

Overleden: 

- Op 17 maart 2015 is overleden: Antonia Maria Lijnsveld-Koudijs, op de leef-

tijd van bijna 97 jaar. Op 23 maart zal een afscheidsdienst worden gehouden in 

de aula van de begraafplaats van Woudenberg, aanvang 10.30 uur. De begrafe-

nis zal aansluitend plaats vinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-

ren in de aula. 

- Op 18 maart 2015 is op de leeftijd van 75 jaar Piet Sannen, De Plantage 8, 

3931 DX, overleden. De afscheidsdienst is op dinsdag 24 maart 11.00 uur in 

uitvaartcentrum Henschoten, Henschoterlaan 44. Aansluitend vindt de begrafe-

nis in besloten kring plaats op natuurbegraafplaats Heidepol. 

Er is gelegenheid tot condoleren op maandagavond 23 maart van 19.30 tot 20.30 

uur in uitvaartcentrum Henschoten. 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Alice Bossema 

Diaken              : Ali Sikkema 

Organist              : Seline Loef-Haalboom 

Lector          : Anneke Bos 

Koster                    : Mary Vunderink 

Zingen          : Psalm 43 : 1 en 3 

     : Lied 557 * 

           : Lied 367-b  

           : Projectlied Met open handen 

Schriftlezing         : Jeremia 31 : 31 t/m 34 

           : Psalm 103 : 1 en 2 

Schriftlezing         : Johannes 12 : 20 t/m 33 

           : Lied 650 : 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen,  

                               5 vrouwen 6 mannen, 7 allen 

            : Lied 982 * 

Gedachtenislied    : Lied 245 : 1 en 3 

      : Lied 978 : 1, 2 en 4 

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:        Hof van Hedendienst Gospelkoor Together  uit Houten  

Ouderling van dienst             : Gerda Holl 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Koster              : Anton Veldhuizen 

 

Paasprogramma “Einde van het begin”: 

Vanavond organiseert Gospelkoor Together  uit Houten het  Paasprogramma met de titel 

“Einde van het begin”. Een programma van ruim een uur waarin we Jezus als het ware volgen 

in Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding en uitkijken naar zijn wederkomst. Het heeft de titel 

"Einde van het Begin " gekregen, omdat dit koornummer de kern is waar het met Pasen om 

draait: Het sterven van Jezus is niet het einde maar Zijn opstanding is een nieuw begin. Een 

programma met koornummers, twee solonummers en 6 samenzang nummers  uit Opwekking. 

Je bent van harte welkom in deze Hof van hedendienst om 18.30 uur.  

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 29 maart 2015 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Ondersteuning van jonge kerken in Bangladesh. Zie verdere toelichting pagina 6 

van de Schakel , maart. 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

             22 maart 2015 

                  Judica 
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Liturgishe bloemschikking: 

Thema: Judica (Doe mij recht’)  Kleur: paars Lezingen: Psalm 51, Johannes 12:20-3.  In 

de schikking zien we ‘BIDDENDE HANDEN’.Nadenkend,en bezinning weergevend. Jezus 

vertelt over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen. 

(Korenschoof en graankorrels) Groen mos (vrede) en hedera ( trouw). 

BANCA DEL CIBO. ( de Voedselbank) Inderdaad, de komende 4 weken op zijn Italiaans. 

Maart is die maand van die pasta. En graag met die bijbehorende sauzen, si ? Zetten we de 

puntjes op de i ? Onder andere de i van macaroni, de i van spaghetti, de i van ravioli en niet te 

vergeten de i van sausie? Grazie mille. Duizend maal dank.    

 

Paasgroeten:  Amnesty en ZWO organiseren samen de Paasgroeten. Uitgeprocedeerde asiel-

zoekers welke zijn opgesloten in de detentiecentrum in Zeist gaan wij een Paasgroet sturen. 

Hoe moet het zijn ver van huis, vertrokken onder moeilijke omstandigheden. Uit ervaring 

weten wij dat een kaartje dan al enorm veel steun en warmte geeft. Doet u mee? U hoeft na de 

dienst alleen uw handtekening op een kaartje te zetten. woudenberg.amnesty.nl 

  

Schoonmaakerk: 
A.s. woensdag 25 maart willen we weer de kerk schoonmaken. Dus iedereen die tijd en zin 

heeft is van harte welkom . Tussen door gezellig koffie drinken. De schoon maak commissie. 

 

Personenboek: Wij starten met het maken van het personenboek in april. Wij hopen dat we 

het te kunnen samenstellen met veel van onze leden, om zo de betrokkenheid te vergroten. 

Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan vragen wij u dit nu per omgaande te doen. U 

kunt het formulier via de website invullen: www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek. 

Het formulier mag u ook in de hal van De Voorhof invullen en deponeren in de daarvoor be-

stemde bus. Heeft  u hulp nodig, laat het ons gerust weten! Heeft u geen foto? We proberen 

iedere zondag na de dienst de mogelijkheid te bieden om een foto te laten maken in de zijzaal. 

Alvast bedankt voor de medewerking!gemeentegids@pkndevoorhof.nl / Jannette Maijen, 06-

11286220 / Gerda van den Brink, 06-13794955 

The Passion op Witte donderdag: Namens taakgroep JOP nodigen we u, jullie ook dit jaar 

uit om gezamenlijk the Passion met elkaar op TV te kijken. The Passion vertelt over het lij-

den, sterven en de opstanding van Jezus. Dit gebeurt aan de hand van bekende Nederlandsta-

lige popsongs. Dit jaar de volgende  artiesten: zanger/acteur Jim de Groot (zoon van Boude-

wijn) speelt de rol Jezus,Jeroen van der Boom als Petrus, Shirma Rouse in de rol van Maria, 

Jeroen van Koningsbrugge als Judas en John van Eerd als Pontius Pilatus.Verteller is  Robert 

ten Brink. Ook deze keer willen we in De Voorhof gezamenlijk The Passion kijken en bele-

ven. Iedereen is van harte welkom om op donderdag 2 april 2015 om 20.30 uur te kijken 

naar The Passion in de Soos van De Voorhof. Uiteraard is er een kopje koffie of wat fris.  

 

Hallo mensen van De Voorhof, ik ban Bas Kramer en deze zondag wil ik jullie iets vertellen 

over mijn actie. Van 1 tot 9 mei ga ik met een groep van mijn school, Groenhorst in Nijkerk, 

naar Ethiopie. Daar werken wij aan een project waar een kippenschuur wordt gerealiseerd. 

Wij bouwen deze schuur om Ethiopische jongeren die een beperking hebben hier straks te 

kunnen laten werken. Hierdoor zoek ik sponsors onder de actie kip4ethiopie. Mijn vraag aan 

u is, wilt u een kip sponsoren voor 10 euro? ik zit in de hal, na de kerkdienst en hoop dat u 

meedoet. Groet Bas Kramer. 

Solidariteitsmaaltijd: Het is inmiddels een goede traditie om in de 40-dagentijd een solidari-

teitsmaaltijd te organiseren. De 40-dagentijd kan een tijd zijn waarin je stil staat bij het lijden in 

de wereld. Lijden ver weg, ver-oorzaakt door oorlog en geweld. Lijden dichtbij, door verlies 

van mensen en zekerheden. Lijden kan er op zoveel manieren zijn. Tijdens de solidariteitsmaal-

tijd, een sobere vegetarische maaltijd zonder een toetje of na afloop een koekje bij de koffie, 

willen we het lijden een gezicht geven. We staan stil bij een project waar wij vanuit onze over-

vloed aan mogen geven. In het gesprek tijdens de maaltijd gaan we op zoek naar manieren 

waarop we solidariteit zichtbaar kunnen laten worden, juist in deze weken. Denk eens aan ie-

mand in je vriendenkring die het moeilijk heeft, stuur degene eens een kaart of ander teken van 

medeleven. Wie weet ontstaan er meer ideeën om ons verbonden te weten met elkaar. Wanneer: 

Woensdag 25 maart 2015 om 17.30 uur Waar: De Voorhof. 

 
De nieuwe musical komt er aan: Over vier weken is het zover: het weekend van de musical in 

De Voorhof. Op 17, 18 en 19 april worden in totaal vier voorstellingen opgevoerd van ‘Ruth. 

Van graf tot wieg’.  Het is een indringende musical over een verhaal met liefde, ellende, ver-

trouwen, houvast en perspectief. De Voorhof is omgetoverd tot een heus theater zodat wat op-

gevoerd wordt door de tientallen vrijwilligers goed te zien en horen is. De gratis toegangskaar-

ten zijn inmiddels verkrijgbaar via de website van de musical: www.musicalwoudenberg.nl. 

Ook kunnen kaarten via intekenlijsten gereserveerd worden. Het beloven mooie voorstellingen 

te worden, met voor het eerst in de geschiedenis van de musicals in Woudenberg een aantal 

nummers met live-muziek. Graag tot ziens. 

 

Naaiatelier:   

Het ZWO Naai Atelier gaat weer van start vanaf 8 april tot en met  20 mei 2015, iedere woens-

dagavond. Wilt u meedoen als MEDEWERKER voor naaiwerkzaamheden en/of strijkwerk. 

Geef u dan op via zwo@pkndevoorhof.nl / 0634305081 of via de intekenlijst in de hal. 

 

Jordanië-Israëlreis 2016 – presentatieavond 23 april 19.30 uur: Wie gaat er mee naar Jorda-

nië en Israël? Cor van Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drie-

tour een mooi reisprogramma samengesteld. De Jordanië-Israëlreis zal komend jaar zijn van 

maandag 1 t/m zaterdag 12 maart 2016. De reis zit vol eeuwenoude cultuur, Bijbelse historie en 

gevarieerd natuurschoon. Een absoluut hoogtepunt van deze reis zal het bezoek aan de in de 

rotsen verscholen stad Petra in Jordanië zijn. Maar ook bezoeken we de berg Nebo, Eilat, Jeru-

zalem en Galilea. En natuurlijk drijven we weer een tijdje in de Dode Zee en varen we op het 

Meer van Galilea. Op donderdag 23 april a.s., 19.30 uur in De Voorhof, zullen we de reisplan-

nen presenteren en precies vertellen wat voor een prachtige, inspirerende reis dit gaat worden. 

Er kunnen maximaal 40 deelnemers met de Jordanië-Israëlreis 2014 mee (ook niet gemeentele-

den zijn welkom, dus neem gerust vrienden, buren of kennissen mee). Als we een groep van 30 

mensen bij elkaar weten te krijgen, zijn de kosten om en nabij de € 1985.- per persoon (inclusief 

reis, verblijf, exclusief verzekeringen en souvenirs). Iedereen die belangstelling heeft, is van 

harte welkom. Wel graag van tevoren opgeven (via de mail: steenks@pkndevoorhof.nl of tele-

fonisch 2867473). Als u niet kunt komen op de presentatie-avond, maar wel graag mee wilt met 

de reis, laat het dan ook weten.  Cor van Langeveld  en Dick Steenks 
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