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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Smit, Koning Willem III-

straat 4 en naar Mw. Veenhof-Mulder, Stationsweg-west 4.  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: Aardbeving Nepal: 25 april 11.41 uur lokale tijd is Nepal getrof-

fen door een hevige aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter. Inmiddels zijn 

er vele duizenden doden geteld. Metterdaad werkt samen met betrouwbare part-

nerorganisaties. 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. 

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 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. 

 

Pinksteren: 

Volgende week, Pinksteren, zal de muzikale begeleiding worden verzorgd door 

de band van de musical Ruth. Dit is ook de afsluiting van het Project van ZWO 

ten bate van sanitaire voorzieningen in India (zie hiervoor de "Indian Post"). De 

collecte zal dan ook voor dit doel zijn.  

 

 

10.00 uur        
Predikant          : Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Alice Bossema 

Diaken              : Janny Kaljee 

Organist             : Ton van Dienst 

Lector    : Ton Mortier 

Koster             : Johan Stoffer 

Zingen    : Psalm 27:1,4  

Gebed voor de nood van de wereld : Lied 662*  

Gloria    : Lied 305  

1e   Schriftlezing   : Exodus 19:1-8  

     : Lied 868:1,2,4  

2e Schriftlezing   : Johannes 17:14-26  

     : Lied: 664*  

     : Lied 686:1,3  

     : Lied: 425  

 

(Met * gemerkte liederen worden voor de dienst 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: 

Zondag 24 mei 2015 Pinksteren 

10.00 uur  ds.  Pieter Koekkoek 

Collecte:  ZWO, ten bate van de sanitaire voorzieningen in India. 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

               17 mei 2015 

                            Exaudi 
                       (Hoor) 



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. 

 

Naaiatelier:  

Het ZWO Naai Atelier en Strijkservice. 

LAATSTE WEEK: 

Omdat woensdag 20 mei de Gemeente avond wordt gehouden, verschuift het 

ZWO Naai Atelier naar donderdagavond, 21 mei van 19-21 uur. 

U kunt wel gewoon werkzaamheden afgeven op woensdag 20 mei.  

Let op dit is de laatste week! 

 

 

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. 

 

 

ZWO Pinksterdienst: 

Zondag, 24 mei is het Pinksteren. U kent Pinksteren en u kent 

ZWO. Het wordt weer bijzonder! We sluiten het INDIA project af met een bijzondere dienst. 

 

 

VOEDSELBANK: Het gaat in onze Kerk bijzonder lekker  met de maandelijkse, themati-

sche inzameling. ! Je zou haast denken dat we in "Lekker-kerk" wonen.Iedere maand weer 

een groot succes. De maand Mei gaan we voor broodbeleg. U weet wel; chocoladehagel, ap-

pelstroop, honing, enz. enz.  Liever geen glasverpakkingen. Ook deze maand weer brood no-

dig. Dank u. 

 

 

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) 

en ZWO via de website van De Voorhof of via een exemplaar in de hal. Ook kunt u de Jaarre-

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

 

 

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 paro-

chie St. Catharina, Hervormde Gemeente Woudenberg, Evangeliegemeente Nieuw Leven, 

Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg en van onze Protestantse Gemeente De Voorhof 

te Woudenberg open. De kerkgebouwen kunnen bekeken worden en er worden diverse activi-

teiten georganiseerd. Om 10.30 uur zal wethouder Pieter de Kruif de opening van de kerken-

dag verzorgen bij het gemeentehuis. We hopen u op het plein bij het gemeentehuis te ontmoe-

ten, daarna kunt u langs de kerken. Kom in elk geval om 11.30 uur naar De Voorhof (zie be-

richt hieronder)! Het volledige programma vindt u op de flyer die bij deze zondagsbrief zit.  

Zie ook de website: www.kerkeninwoudenberg.nl 

 

  

 

Lezing dr. A. J. Plaisier, zaterdag 23 mei 11.30 tot 12.00 uur: 

Op de open kerkendag van 23 mei zal de landelijke secretaris (scriba) van de Protestantse Kerk 

in Nederland naar De Voorhof komen voor een korte lezing over ‘de (oecumenische) toekomst 

van de kerk’. We  zouden het erg leuk vinden als daar veel mensen naar toe komen, dus bij deze 

doen we een oproep aan u allen om op de 23e om 11.30 uur in De Voorhof te zijn. De lezing 

duurt een kwartier, met daarna een kwartier tijd voor vragen/discussie. 

Jaap de Ronde en Dick Steenks 

 
Personenboek: 

DE UITERSTE DATUM VOOR DEELNAME IS 15 JUNI. Wacht niet langer maar vul het formulier in. 

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

In de hal van De Voorhof bij de uitgang liggen ook formulieren die u kunt invullen en deponeren in de 

daarvoor bestemde bus. Heeft u geen foto? In de zijzaal van De Voorhof kunt u na de dienst op zondag 31 

mei een mooie foto laten maken. Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we het personenboek aan de 

gemeenteleden tegen kostprijs aanbieden. U wordt hierover nog geïnformeerd. 

gemeentegids@pkndevoorhof.nl / Jannette Maijen, 06-11286220 / Gerda van den Brink, 06-13794955 
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