
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Pennewaard-Kramer, De Henschoter-

hof 23 en naar Mw. Kramer-v d Brink, Kersentuin 14. 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 t.b.v. de 

ouderenmiddagen. 
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook de bijkomende kosten 

vallen die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zon-

dagsbrief etc. 

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

 

Berichten uit de Gemeente:  

- Dhr. Dirk Stuivenberg, Van Hogendorplaan 21, 3931 HN, ligt in het Meander 

ziekenhuis, afdeling B 5, k. 22, Maatweg 3, 3813 TZ, Amersfoort.  

- Mevr. Teunie van der Wiel (Hoogendorplaan 24) is weer thuis uit het zieken-

huis. 

- Mw. Joke de Kruif-van Loenen, Ekris 74 , 3931 PX, heeft een operatie onder-

gaan in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Ze is weer 

thuis en moet daar verder herstellen. 

-Mw. Ineke Waals, De Henschoterhof 26, verblijft in Hospice Dôme, Appelweg 

49, 3818 NN Amersfoort   

Bericht van overlijden: 

Vorige week zondag 5 juli is in de leeftijd van 57 jaar Herman Jacob (Herrie) 

Veenendaal overleden. Herrie woonde op Dorpsstraat 26-D, Woudenberg. De 

afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 11 juli in De Voorhof, waarna 

Herrie begraven is op de begraafplaats van Woudenberg. 

 

   

 

 

 

10.00 uur     
Predikant           : mw. ds. A. de Hoog uit Doorn  

Ouderling van dienst              : Leny de Koeyer 

Diaken               : Frederika Haalboom 

Organist               : Seline Loef-Haalboom 

Lector     : Guus Wateler 

Koster                : Ab van den Pol 

Zingen     : Psalm 27: 1 

      : Psalm 27: 7 

Gebed om ontferming met responsie : Lied 367 

      : Lied 304  

Schriftlezing       : Genesis 12: 1-7a 

      : Lied 806 

Schriftlezing     : Romeinen 1: 1-17 

      : Lied 422 

      : Lied 919: 1, 2 en 4 

Gedachtenislied    : Psalm 121: 1 en 4 

      : Lied: 675 

    

 

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 19juli  2015  Zangdienst 

10.00 uur  ds. Dick Steenks 
Collecte: Kerk in Actie: Kerk Eredienst  en ker kmuziek  

 

18.30 uur  Geen Dienst 
 

 

               12 juli 2015 

          Zesde zondag na  Trinitatis 
          



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:  
Sap, sap sap en nog eens sap. Dat staat op de lijst van de voedselbank en daar gaan we ons de 

maanden juli én augustus op concentreren. Twee maanden achter elkaar aangezien er, gezien 

de vakantieperiode, wellicht voor één maand wat weinig binnenkomt. 

En juist tijdens de vakantiemaanden  moeten er vele dorstige kelen worden gesmeerd. 

Sappen; van appelsap tot bietensap,  keuze dus in voldoende mate. 

Dus....., niet " zappen" op de computer of mobieltje maar sappen in het krat!  Met dank.  
 

Amnesty International: 

In de maanden juli en augustus is er geen Amnesty Zondag. 

Op zondag 13 september is Amnesty weer aanwezig! 

 

 

Zondag 19 juli zangdienst: 

Volgende week zondag 19 juli maken we kennis met onze nieuwe organist Jan Koert Brink-

man in een zomerse zangdienst.  

 

 

Transport  naar Moldavië: 
Zondagavond vertrekt er vanuit het Vrieshuis Lagemaat aan de Nijverheids weg een transport 

naar Rezina in Moldavië. Er gaan 2 auto’s die zijn volgeladen met ziekenhuisbedden, kleding, 

schoolmeubilair en nog veel meer. Als er mensen zijn die ons uit willen zwaaien dan kan dat 

het vertrek is gepland om 20.00 uur 

Hans en Trudi Stoffer. 

 

 

Vakantie: 

Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 15 juli tot 5 augustus. 

 

Startweekend 12 en 13 september: 

Noteer vast in uw agenda dat we het nieuwe kerkelijke seizoen starten tijdens het startweek-

end van 12 en 13 september. Een weekend vol leuke activiteiten voor jong en ouder, en een 

kerkdienst à la de tienerdienst. Het thema is ‘Goede buren’.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 


