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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Kramer-v d Brink, Kersentuin 14 en 

naar Mw. Schildmeyer– v Schuppen, Vermeerlaan 10. 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: Woonzorgboerderij de Moriahoeve. Zij willen een groene en inspi-

rerende woon– en zorgomgeving zijn die vertrouwd voelt voor mensen met de-

mentie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven 

door medewerkers die christen zijn en bevlogen zoeken naar een optimaal wel-

bevinden passend bij de mens, met daarbij als mensvisie: Ieder mens is uniek, 

door God geschapen en bedoeld om tot zijn / haar bestemming te komen. 

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 Valkenburg-Sluis, De Bron 4, is weer thuis uit het ziekenhuis 

- Mevr van Zalingen-van Dijk, Laan 1940-1945 nr 14, is weer thuis uit het zie-

kenhuis 

 - Mevr. J. Haagsma-Fekkes, De Henschoterhof 24, is ter revalidatie opgenomen 

in het Meander ziekenhuis, Beweging 3.0, afd. C6, kamer 63, Maatweg 3, 3813 

TZ Amersfoort. 

- Dhr. B.T. Kleinveldink, Rubenslaan 5, is opgenomen in Norschoten, Amers-

foortseweg 20, 3772 CJ  Barneveld. 

 

Op zondag 26 april zal er een extra kerkdienst zijn in De Voorhof. 

Aanvang 14.30 uur. In deze dienst zal Dhr Eweg, Kersentuin 64 belijdenis afleg-

gen van zijn geloof en de doop ontvangen. 

  
Op zoek naar een boek: 

Weet u nog niet waar de vakantie doorgebracht gaat worden? Laat u inspireren 

door de veelheid aan reisgidsen en reisverhalen op onze voorjaarsboekenmarkt. 

Kom op 9 mei naar De Voorhof, tussen  09.30 en  14.30 uur. 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector    : Gerda Streef 

Koster              : Johan Stoffer 

Zingen    : Psalm 33 : 1 en 2 

     : Lied 675 : 1 

     : Lied 636  * 

Schriftlezing    : Hooglied 1 : 1 t/m 8 

     : Lied 791 : 1, 2, 3 en 6 

Schriftlezing    : Johannes 21 : 15 t/m 19 

 : Lied 649 : 1 (allen), 2 (mannen), 3 (vrouwen), 4 (allen), 5   

(mannen), 6 (vrouwen), 7 (allen) * 

 : Lied 908 : 1, 4 en 5 

     :Lied 23-c : 1, 2 en 5 

De met een * gemarkeerde liederen worden door ad-hoc zangkoor 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 komende week: 

Clubkampdienst: 

Tijdens het JOP-Kids clubkamp in Leusden zal er op zaterdagmiddag 25 april om 16.00 uur 

een clubkampdienst worden gehouden met ds. Dick Steenks. Thema is ‘lef’. 

 

Zondag 26 april 2015 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Straat pastoraat Amersfoort. Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid. 

De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil. Daarom zoekt het straatpastoraat de 

mensen op straat  en in de opvang  op. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van hun 

leven en bij hun zoektocht naar God. Een mens is meer dan een “junk”, meer dan een 

“overlastbezorger”, meer dan een “zwerver en bedelaar”. Ieder mens is een “kind van God” 

en heeft het recht dit iedere dag te horen. 

 

14.30 uur  ds. Pieter Koekkoek  Doop en Belijdenisdienst 

 

18.30 uur  ds. Dick Steenks Hof van Hedendienst 

 

 

 

               19 april 2015 

             Misericordias Domini 
          (de barmhartigheid van de Heer)



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. 

 

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, 24april 

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 Eijbergen / 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. 

 

Kerk schoonmaken: Straks na de musical kan de kerk wel een poetsbeurt gebruiken.  Dus 

nodigen we iedereen die een uurtje tijd en zin heeft uit, om te komen helpen, a.s. woensdag 

22 april vanaf 9 uur. En natuurlijk gaan we gezellig samen koffie drinken. 

De schoonmaak commissie.  

 

Jordanië-Israëlreis 2016 – presentatieavond 23 april 19.30 uur: De informatieavond Jor-

danië-Israëlreis (van 1 t/m 12 maart 2016) is op 23 april a.s. om 19.30 uur in De Voorhof.  

Personenboek: Volgende week zondag, 26 april is er ook weer de mogelijkheid om foto’s te 

laten maken. U kunt het formulier via de website invullen: www.pkndevoorhof.nl/informatie-

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

 

 

 

 

Musical in theater De Voorhof;  Welkom in theater De Voorhof. Dat zou je 

kunnen zeggen nu we vanmorgen in een heel bijzondere opstelling de och-

tenddienst kunnen meemaken.  Dit omdat dit weekend de musical ‘Ruth. Van 

graf tot wieg’ wordt opgevoerd. Afgelopen vrijdagavond en gisteravond zijn 

al twee voorstellingen opgevoerd. Ons ‘theater’ zat (vrijwel) vol. Vandaag 

wordt de musical nog twee keer door de ruim 80 vrijwilligers (spelers, koor, 

techniek, decor, etc.) opgevoerd:  om 14.00 uur en 19.00 uur. Vanmiddag is 

de oppasdienst op de vertrouwde plek aanwezig. 

Het is een indringende musical over een verhaal met liefde, ellende, vertrouwen, houvast en 

perspectief. De toegang is gratis, iedereen is nu zonder aanmelding welkom.. Het beloven ook 

vandaag mooie voorstellingen te worden, voor het eerst in de geschiedenis van de musicals in 

Woudenberg worden een aantal nummers begeleid  met live-muziek. Graag tot ziens. 

 

Bezoek Museum Catharijneconvent zaterdagmiddag 30 mei:De taakgroep Verdieping en 

Ontmoeting organiseert op zaterdagmiddag 30 mei als slot van het seizoen ‘Kunst’zin-nig’ een 

uitje voor jong en oud naar museum Catharijneconvent Utrecht. Programma:  vanaf 11.30 uur 

lunch in de Voorhof, aangeboden door taakgroep VenO. Vanaf 12.30 vertrek naar Utrecht 

(afhankelijk van het aantal deelnemers proberen we een bus te regelen, anders via carpool of 

OV). Vanaf 13.00 uur ontvangst in museum. Om 13.45 rondleiding van een groep met gids. 

Voor ouders en kinderen is dan gelegenheid om de tentoonstelling ‘Feest! Weet wat je viert’ te 

bezoeken en ook voor jongeren is er een aparte programma met rondleiding. Om 14.45 uur is er 

een koffie/theepauze. Vanaf 15.00 is er gelegenheid om het museum zelf verder te bekijken, of 

om de stad Utrecht in te gaan. Van 15.30-16.30 uur is er voor de liefhebbers gelegenheid het 

concert in De Dom van Utrecht te bezoeken. 16.45 uur vertrek vanaf museum Catharijnecon-

vent naar huis. Kosten: De taakgroep biedt een lunch aan. De reiskosten zijn voor eigen reke-

ning. We proberen de entreekosten geen bezwaar te laten zijn voor deelname. Daarom vragen 

we aan iedereen voor de entree van het museum een vrijwillige bijdrage naar draagkracht, zodat 

we iedereen in de gelegenheid willen stellen mee te kunnen. Opgave: U kunt zich tot 4 mei a.s. 

opgeven via de intekenlijst in de hal. Deze lijst ligt er op zondag 19 en 26 april en 3 mei. Opga-

ve kan ook via ds. Steenks: 033-2867473 of steenks@pkndevoorhof.nl We hopen op een veel 

belangstelling dus geef u snel op voor deze kunstzinnige afsluiting van een prachtig kerkelijk 

seizoen!  

Bericht van ds. Steenks: Er is afgelopen week bij mij een huidaandoening op mijn voorhoofd 

en andere delen van mijn gezicht geconstateerd. Ik heb een zalf gekregen die mijn huid op de 

aangestipte plekken geheel gaat vernieuwen, wat aanvankelijk leidt tot vervelende plekken op 

mijn gezicht. Voor deze kuur staat minimaal drie tot maximaal zes weken. Als het gaat zoals het 

moet gaan, ben ik dus zeer binnenkort een tijdje niet om aan te zien. Het resultaat zal wel zijn 

dat ik er mooier uit tevoorschijn kom..Al met al heeft dit dus consequenties voor mijn functio-

neren. Hoe of wat precies kan ik nu nog niet overzien, ik moet afwachten hoe het gaat. Maar ik 

zal mezelf in acht moeten nemen en kan dus niet al mijn werkzaamheden verrichten. Ik zal dus 

tijdelijk en gedeeltelijk met ziekteverlof gaan.  
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