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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar. Dhr. en Mw. v d Wetering, De 

Nieuwe Poort 36 en naar Mw. Wardenier-Visscher, Evertsenlaan 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: Missie Mozambique/Bart en Susan Roosenburg: Al langere tijd 

werkt de familie Roosenburg In Mozambique. Zij werken namens stichting 

SAM in het noorden van Mozambique, in het project MozMed. Dit is een me-

disch project waarbij Bart steeds een aantal klinieken op het platteland in de 

provincie Moma bezoekt en ondersteund. Zie ook: http://

www.missiemozambique.nl  
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 6 mei 2015 is op de leeftijd van 92 jaar Nicolaas Doelman over-

leden, hij woonde Kersentuin 1. De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 12 

mei om 13.30 uur in de kerk van de Protestantse Gemeente Zwammerdam, Mo-

lenstraat 64. Aansluitend vindt om 15.00 uur de bijzetting plaats in het familie-

graf op begraafplaats Buitendorp, Spoorlaan 14 in Zwammerdam. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de kerk al-

daar. Correspondentieadres: Breeschotenlaan 3, 3951 VK Maarn.          
 

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. 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : kandidaat R. van Riezen uit De Glind 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeyer 

Diaken              : Jan Kromhout 

Organist              : Seline Loef-Haalboom 

Lector    : Sierd Smit 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen    : Psalm 33 vers 5 en 7 

     : ELB 371  

     : responsie Lied 367-b 

     : Lied 653 vers 2, 3 en 5 

Schriftlezing    : Johannes 15 vers 9-17 

     : Lied 839 

Schriftlezing    : 1 Johannes 4,7-21  

     : Lied 54 uit Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee 

     : Lied 838 alle verzen 

Gedachtenislied   : Lied 886 

     : Lied 943 alle verzen 

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: 

Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag 

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Deze is bestemd voor de ZWO. 

 

Zondag 17 mei 2015 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Aardbeving Nepal. 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

 

               10 mei 2015 

                            Rogate 
                       (Bidt) 
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Aardbeving Nepal: 25 april 11.41 uur lokale tijd is Nepal getroffen door een hevige aardbe-

ving van 7,8 op de schaal van Richter. Inmiddels zijn er vele duizenden doden geteld. Metter-

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

NL45RABO 0382 4662 68 o.v.v. EO Metterdaad/Nepal. 

De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. 

 

Naaiatelier:  

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

dag 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. 

 

Nieuws van de Amnesty Werkgroep Woudenberg: 

- In oktober 2014 voerden wij actie voor Claudia Medina. Door onze actie en alle acties over 

de hele wereld werd zij eerst onder borgtocht vrij gelaten. Nu in februari 2015 is zij vrij ge-

sproken!!! Claudia Medina zal een rechtszaak beginnen om haar martelaars veroordeeld te 

krijgen. Amnesty International zal haar hierbij steunen. 

- Voer actie voor Bootvluchtelingen: Jaarlijks worden miljoenen mensen door oorlogen, ver-

volging en armoede gedwongen hun huis en land te verlaten. Slechts een klein deel van hen 

zoekt toevlucht en een beter leven in de Europese Unie. Maar de EU-landen doen steeds meer 

om deze mensen buiten de grenzen te houden. Hierdoor wordt de oversteek alleen maar ge-

vaarlijker. In 2014 zijn zo'n 3500 mensen op de Middellandse Zee omgekomen of vermist 

geraakt. Dit tragische cijfer lijkt in 2015 ruimschoots overtroffen te worden. Europa kan deze 

tragedie voor haar kust niet negeren! Roep de Europese leiders op, onder wie premier Rut-

te, mensenlevens te redden door: met alle EU-landen gezamenlijk de zoek- en reddingsope-

raties op zee uit te breiden; meer veilige en legale routes naar Europa te bieden voor mensen 

die op de vlucht zijn voor conflicten en vervolging. Zie de website: www.amnesty.nl 

 

Contactmiddag: As. dinsdag is er weer een contactmiddag. De laatste voor de zomerstop. 

Een gezellige middag die afgesloten wordt met een broodmaaltijd. Als u zich niet voor 6 mei 

hebt opgegeven en toch graag wil komen , kunt u nog even naar mevr. Wildschut (tel. 

2861266) of naar mevr. Aarsen ( tel. 2862700) bellen en vragen of er nog plaats is. De mid-

dag begint om 15.30 uur. Mevr. Aarsen kunt u ook bellen als u met de auto opgehaald wil 

worden. 

 

Vakantie : 

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:  

Er is nog steeds animo, daar zijn we blij mee. Inmiddels zitten we op 300 namen en we geven u/

jou graag nog de kans om ook mee te doen. Vult u deze week het formulier in? U kunt het for-

mulier 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 bestemde bus. 

gemeentegids@pkndevoorhof.nl / Jannette Maijen, 06-11286220 / Gerda van den Brink, 06-

13794955 

 

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!  

 

Open kerkendag 23 mei: 

Op zaterdag 23 mei wordt de eerste ‘open kerkendag’ van Woudenberg georganiseerd. Op deze 

dag staan de deuren van de Evangelische Genade Gemeente, Rooms Katholieke parochie St. 

Catharina, Hervormde Gemeente Woudenberg, Evangeliegemeente Nieuw Leven, Hersteld 

Hervormde Gemeente Woudenberg en van onze Protestantse Gemeente De Voorhof te Wou-

denberg open. De kerkgebouwen kunnen bekeken worden en er worden diverse activiteiten 

georganiseerd. Om 10.30 uur zal wethouder Pieter de Kruif de opening van de kerkendag ver-

zorgen bij het gemeentehuis. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Zie 

ook de geheel nieuwe website: www.kerkeninwoudenberg.nl 
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