
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. v Millingen, Burgwal 42 en 

naar  Dhr. Haan, Maarten van Rossumweg 41. Het zou fijn zijn als een gemeen-

telid 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 

gemaakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

Bijdrage diaconie aan het Noodfonds gemeente Woudenberg. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten 

vallen. Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren 

mogelijk te maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: - 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-

foortsestraat 20, 3772 CJ  Barneveld.  

 

Overlijden: Op 29 april 2015 is op de leeftijd van 48 jaar Jacobi Karin Moes-

bergen-Mandersloot overleden. Ze woonde op Stationsweg Oost 203. De af-

scheidssamenkomst vindt plaats op maandag 4 mei om 10.00 uur in De Voorhof. 

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats hier in 

Woudenberg.  

VOEDSELBANK: Het gaat in onze Kerk bijzonder lekker  met de maandelijk-

se, thematische inzameling. ! Je zou haast denken dat we in "Lekker-kerk" wo-

nen.Iedere maand weer een groot succes. De maand Mei gaan we voor broodbe-

leg. U weet wel; chocoladehagel, appelstroop, honing, enz. enz.  Liever geen 

glasverpakkingen. Ook deze maand weer brood nodig. Dank u. 

 

Taizé-viering op 10 mei: Op zondag 10 mei aanstaande is er in Amersfoort een 

bijzondere Taizé-viering vanwege de 100e geboortedag van frère Roger en het 

75-jarig bestaan van de gemeenschap van Taizé. Deze viering is in de Oud-

Katholieke Kerk op ‘t Zand en begint om 17:30 uur. Na afloop is voor wie dat 

wil een gezamenlijke maaltijd. Opgeven voor  de maaltijd kan via e-mail: in-

fo@taizeamersfoort.nl.  Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!  

  

10.00 uur        
Predikant          : ds. H. Brederoo uit Harmelen. 

Ouderling van dienst             : Gerrit Jan Busser 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Annelies Buurmans 

Koster              : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 98, verzen 1 en 2                     

     : Psalm 98, verzen 3 en 4 

Gebed om ontferming (met responsie )  : Lied 367b 

     : Lied 643, verzen 1 en 7 

Lezing Oude Testament  : Psalm 91  

     : Lied 91a 

Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 5: 12-25 

     : Lied 657, verzen 1, 2 en 4    

     : Lied 1014 

     : Lied 967, verzen 1, 5 en 7 

Na het Amen zingen we   : Lied 708, verzen 1 en 6  

 

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: 

Zondag 10 mei 2015 

10.00 uur  kandidaat R. van Riezen uit De Glind 

Collecte: Missie Mozambique/Bart en Susan Roosenburg: Al langere tijd werkt de familie 

Roosendaal In Mozambique. Zij werken namens stichting SAM in het noorden van Mozambi-

que, in het project MozMed. Dit is een medisch project waarbij Bart steeds een aantal klinie-

ken op het platteland in de provincie Moma bezoekt en ondersteund. Zie ook: http://

www.missiemozambique.nl  
 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

Aardbeving Nepal: 

25 april 11.41 uur lokale tijd is Nepal getroffen door een hevige aardbeving van 7,8 op de 

schaal van Richter. Inmiddels zijn er vele duizenden doden geteld. Metterdaad werkt samen 

met betrouwbare partnerorganisaties. Zij werken al vele jaren in het arme land Nepal. Help 

nu om hulp te kunnen bieden waar nodig!  Doneer aan Metterdaad, zodat hulpverleners met 

geschikte middelen de juiste zorg kunnen bieden.  17 Mei. Collecteren wij voor EO metter-

daad/Nepal. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op de rek. v/d diaconie: NL45RABO 

0382 4662 68 o.v.v. EO Metterdaad/Nepal. 

 

               3 mei 2015 

                            Cantate 
                       (Zingt) 
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4 mei herdenking, aanvang 19.00 uur: 

Op 4 mei wordt de ‘Herdenking gevallenen Tweede Wereldoorlog’ gehouden in de Dorps-

kerk, Schoutstraat 8a. Aanvang 19.00 uur. Burgemeester Cnossen, ds. Messemaker en het 

zangkoor de Gemengde Noten verzorgen onderdelen van het programma. Iedereen is welkom 

om de bijeenkomst bij te wonen en om na de bijeenkomst in de kerk aan te sluiten bij de stille 

tocht naar het herdenkingsmonument bij de begraafplaats. Daar worden twee minuten stilte in 

acht genomen, vindt de kranslegging plaats en is er een defilé langs de oorlogsgraven. Aan-

sluitend aan het defilé is er voor een ieder gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in 

‘uitvaartcentrum Henschoten’ dat bij de begraafplaats staat.  

 

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. 

 

Artikelen van de Wereldwinkel: 

In de hal van de Kerk vindt u vandaag artikelen van de Wereldwinkel. Deze artikelen hebben 

een link met India en sluiten hiermee aan op het ZWO project. De opbrengst van de verkopen 

is voor Sanitair voor India. ZWO leden Bettie Eijberbergen en Diet Karel helpen u graag. 

 

Op zoek naar een boek: Uitgekeken op  Agatha Christie, Appie Baantjer en Elisabeth Geor-

ge maar wel zin in een spannend boek? Kom dan op 9 mei naar de boekenmarkt voor een 

nieuwe titel van Karen Slaughter, Jo Nesbo, Saskia Noort , Nicci French of Lars Kepler. In 

De Voorhof, van half tien tot half drie. 

 

Creatieve ochtenden: Het einde van het seizoen nadert, maar niet voor ons! We gaan nl. 

gedurende de zomermaanden gewoon door! Iedereen, of u nu wel of niet verbonden bent aan 

de Voorhofgemeente,  is van harte welkom op iedere 1e woensdag van de maand. Dames en 

heren kunnen oa. sjoelen, een krantje lezen, gezellige babbelen en natuurlijk handwerken 

onder het genot van een kopje koffie. Sarianne ziet u graag op 6 mei as. om 10.00 uur.  Tot 

dan! (De data’s van de zomermaanden zijn: 3 juni – 1 juli – 5 augustus en daarna op 2 sept. 

2015 enz.) 

  
Contactmiddag: De laatste contactmiddag wordt gehouden op dinsdag 12 mei. Een gezellige 

ontmoetingsmiddag, die afgesloten wordt met een broodmaaltijd. In verband met de voorbe-

reiding is het noodzakelijk dat u zich voor 6 mei opgeeft. U kunt bellen naar Mevr. N. v.d. 

Pol, tel. 2864563 of naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700. Dit zijn ook de telefoonnummers die 

u kunt bellen als u met de auto opgehaald wil worden. 

 

Gereedschap musical: Bij de afbouw van de musical is er een accuschroefmachine blijven 

liggen. De eigenaar kan zich melden bij Kees v. Wolfswinkel 0653-950899 

 
 

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 en geef u op voor deze kunstzinnige afsluiting van een kerkelijk seizoen!  
 
Stichting Opkikker: Deze Stichting verzamelt oude, niet meer gebruikte mobiele telefoons. 

Iedere ingeleverde telefoon levert geld op. De opbrengst komt ten goede aan  gezinnen met een 

langdurig ziek kind. In de Hal, bij binnenkomst rechts, vindt u een poster voor informatie én 

een doos waarin u de mobieltjes kunt deponeren..Kijkt u eens goed of u nog zo'n oud 

"tankmodel" of een meer recent defect model  ergens in de kast heeft liggen.  

Info: www.opkikker.nl 

 

Vakantie : 

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 27 april tot en met 10 mei. 

Ds. Dick Steenks heeft vakantie van 5 mei tot en met 12 mei. 

 

Jaarekeningen: 

Tijdens de aanstaande Gemeente avond zullen ook de Jaarrekeningen worden gepresenteerd. U 

kunt reeds inzicht krijgen in de Jaarrekening van het CvK (College van Kerkrentmeesters) via 

de website van De Voorhof, via een exemplaar in de hal. Ook kunt u de Jaarrekening per mail 

ontvangen door een mail te sturen naar scribaat@pkndevoorhof.nl 

 
Personenboek: Herinnert u zich ook nog de morgendienst van 26/4 met Pieter Koekkoek over 

de Goede Herder en Hooglied? Je leert  iemand kennen als je zijn naam weet en dan kun je ook 

beter meeleven, een goede herder zijn voor die ander. Het personenboek wil u hierbij helpen. 

Helpt u mee? Vandaag is er ook weer de mogelijkheid om foto’s te laten maken. Kom tijdens 

de koffie naar de zijzaal (linkerkant van de kerkzaal). U kunt het formulier via de website invul-

len: www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek. Het formulier mag u ook in de hal van De 

Voorhof invullen en deponeren in de daarvoor bestemde bus. gemeentegids@pkndevoorhof.nl / 

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