
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. v. Asselt, Omloop 20 en naar Mw. 

Haagsma-Fekkes , Henschoterhof 24, (nu Meanderziekenhuis, afd B2,k30). 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: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor aan-

schaf van de paaskaars en andere kaarsen . 

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. J. Haagsma-Fekkes, De Henschoterhof 24, is opgenomen in het Mean-

der ziekenhuis, afd. B2, kamer 30, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

- Mevr. G. Schildmeijer - van Schuppen, Vermeerlaan 10, is weer thuis uit de 

Amandelhof.  

 

 

Duistere teksten: 

Op maandag 13 april kijken we naar de betekenis van opstanding en eeuwig 

leven in het Nieuwe Testament. We kijken in het bijzonder naar de manier waar-

op Paulus dit beschrijft in 1 Korinthe 15.  

We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 

 

   

 

   

10.00 uur        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Alice  Bossema 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Berthe Strengers 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen    : Psalm 81:1,2,3,4  

Gebed voor de nood van de wereld met acclamatie : Lied 367b  

     : Lied 643:1,2,5,9  

     : Lied 644:1,2  

1e Schriftlezing   : Hooglied 5:2-8  

     : Lied 808:1,2,5  

2e  Schriftlezing   : Johannes 20:19-31  

     : Lied 620:1,6,7,9,12  

     : Lied 659  

     : Lied 632:1,3  

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 

We kijken naar de betekenis van opstanding en eeuwig leven in het Oude Testament 

  

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Jaap de Ronde 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Seline Loef-Haalboom 

Koster              : Anton Veldhuizen 

Zingen    : Psalm 116:4 

Lezing     : Genesis 25:7-11 

     : Lied 845:1,3 (mel: psalm 86) 

Lezing     : Job 3:17-22 

     : Psalm 6:1,3 

Lezing     : Daniel 12:1-4 

Lezing     : Hosea 6:1-6 

     : Lied 727:1,8.9,10 

     : Lied  244:1,3,4 

 

 

Kerkdiensten komende week: 

Zondag 19 april 2015 

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: Deze is voor Woonzorgboerderij de Moriahoeve.  

 

18.30 uur  Geen Dienst 
 

 

               12 april 2015 

                    Quasi modo geneti 
              (Als pasgeboren zuigelingen)



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. 

VOEDSELBANK: 

OOOH, - P - Q - R - S  - THEE !  

Na zo'n hele maand  Pasta wordt het tijd voor een lekker "bakkie" thee. Inderdaad, hét thema  

voor de maand April. THEE, in al zijn soorten, variaties, kleuren en geuren zijn weer meer 

dan welkom. Ennuh......, neem er na afloop van de Dienst  zélf ook al alvast eentje. 

THEEja en THEEjo zeggen u dank. 

Namens de voedselbank. 

 

 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 14 april is er weer een contactmiddag.  

Onderwerp: "Koningin Emma en haar huwelijk met Koning Willem lll". 

Voor vervoer kunt u bellen naar mw. v.d.Pol (2864563) of naar mw. Aarsen (2862700) 

 

 

Het ZWO Indiaas Restaurant: 

Nog 2 vrijdagen tot en met Pinksteren is het ZWO Indiaas Restaurant 

geopend. Proef de sfeer van India met een 3 gangen menu voor € 19 

terwijl u ons project steunt. U kunt nu reserveren voor  

vrijdag, 24 april 2015  /   22 mei 2015, aanvang tussen 18-20 uur.  

Meer informatie en opgeven: zwo@pkndevoorhof.nl / 06-45405081  

Pieter Koekkoek / Gerrit Jan Busser / Lous Wijnberg / Betty Eijber-

gen / Diet Karel / Johan Jansen 

Eet mee voor India! 

 

Naaiatelier:  

Vanaf woensdag 8 april is Het ZWO Naai Atelier weer geopend. 

Iedere woensdag van 19 tot 21 uur kunt u terecht voor naaiwerkzaamheden of 

strijkwerk. Vrijwilligers uit De Voorhof werken voor u en ons project voor 

India. Vandaag is er tevens een folder beschikbaar voor meer informatie. 

Naaiwerk € 2,50 (grote klussen in overleg) en strijkservice € 1 per stuk. 

Graag tot woensdag, info zwo@pkndevoorhof.nl of 06-4540581 

 

De Melkbus staat er weer:  

ZWO Projecttijd. De zendingsbus en de melkbus zijn tot en met Pinksteren bestemd 

voor het project Sanitair voor India. Van harte aanbevolen. 

 

 

Hof van Heden: Oranjezangavond 26 april 18.30 uur: 

Om alvast in de stemming te komen voor het Oranjefeest op Koningsdag, organiseert de Hof 

van Heden commissie op zondagavond 26 april 18.30 uur, een Oranje-zangavond. Er zullen 

diverse vaderlandse en geestelijke liederen gezongen worden. Medewerking wordt verleend 

door een klein orkest van Harmoniegezelschap Fidelio en organist Piet de Vries. Thema van 

de dienst is: ‘uw dienaar t’aller stond’. Voorganger is ds. Dick Steenks. 

 

 

 

 

Musical in theater De Voorhof; 
Over een week is het zover: het weekend van de musical in De Voorhof. Op  

17 en 18 april om 19.30 uur en op zondag 19 april om 14.00 uur en 19.00 

uur worden  voorstellingen opgevoerd van ‘Ruth. Van graf tot wieg’.  Het is 

een indringende musical over een verhaal met liefde, ellende, vertrouwen, 

houvast en perspectief. De Voorhof is omgetoverd tot een heus theater zodat 

wat opgevoerd wordt door de tientallen vrijwilligers goed te zien en horen 

is. De gratis toegangskaarten zijn inmiddels verkrijgbaar via de website van 

de musical: www.musicalwoudenberg.nl. Ook kunnen kaarten via intekenlijsten gereserveerd 

worden, bij de uitgang staan een aantal medewerkers aan de musical klaar om reserveringen te 

noteren. Inmiddels groeit het aantal uitgegeven kaarten, met name voor vrijdagavond,  vrij snel. 

Het lijkt verstandig om spoedig kaarten te reserveren. Het beloven mooie voorstellingen te wor-

den, met voor het eerst in de geschiedenis van de musicals in Woudenberg een aantal nummers 

met live-muziek. Graag tot ziens. 

 

 

Jordanië-Israëlreis 2016 – presentatieavond 23 april 19.30 uur: 

Cor van Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drietour een mooie 

reis samengesteld naar Jordanië en Israël. Deze reis zal komend jaar zijn van maandag 1 t/m 

zaterdag 12 maart 2016. Op donderdag 23 april a.s., 19.30 uur in De Voorhof, zullen we de 

reisplannen presenteren en precies vertellen wat voor een prachtige, inspirerende reis dit gaat 

worden. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wel graag van tevoren opgeven 

(via de mail: steenks@pkndevoorhof.nl of telefonisch 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. 

 

Personenboek: 

Er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Als u nog geen formulier heeft ingevuld, vragen wij 

u dit snel te doen. U kunt zelf beslissen welke gegevens u wilt vermelden en u kunt ook doorge-

ven als u niet mee wilt doen. Bedankt voor de medewerking. En.... vandaag is er weer de gele-

genheid om een leuke foto te laten maken. U kunt hiervoor terecht aan de linkerkant van de 

kerkzaal (vanuit de hal gezien)! 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.  gemeentegids@pkndevoorhof.nl /  

Jannette Maijen, 06-11286220 / Gerda van den Brink, 06-13794955 
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