
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. en Mw. van Zalingen, Laan 1940-1945 

nr.14 en naar Mw. Verburg-Verduijn, Kersentuin 1. 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 gemaakt ter 

ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

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:  

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

49, 3818 NN Amersfoort.  

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

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

- Mw. Joke de Kruif-van Loenen, Ekris 74 , 3931 PX, heeft een hele goede uit-

slag gekregen, verdere behandeling is niet nodig. 

Bericht van overlijden: 

Op 23 juli 2015 is in de leeftijd van 86 jaar Berend van Egten overleden. Ben 

verbleef in Vredenoord te Huis ter Heide, thuisadres: De Steen 48, 3931 VL te 

Woudenberg. Gelegenheid tot condoleren is er op dinsdagavond 28 juli van 

19.30 tot 20.30 uur in uitvaartcentrum Henschoten, Henschoterlaan 44, Wouden-

berg. De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 29 juli om 12.30 uur in het 

uitvaartcentrum. Aansluitend vindt in besloten kring de crematie plaats. 

 

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 ach-

ter 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 vol-

doende mate. Dus....., niet " zappen" op de computer of mobieltje maar sappen 

in het krat!  Met dank.  

 

 

 

 

10.00 uur     
Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst              : Gerrit Jan Busser 

Diaken               : Ali Sikkema 

Organist               : Berend van Surksum 

Lector     : Piet Blonk 

Koster                : Johan Stoffer 

Zingen     : Lied 216 

      : Lied 1005 : 1, 2, 4 en 5 

      : Lied 868 : 1, 2 en 5 

Schriftlezing     : Rechters 9 : 1 t/m 15 

      : Psalm 72 : 1 en 6 

Schriftlezing     : Johannes 19 : 1 t/m 5 en 14 t/m 16 

      : Lied 575 : 5 

      : Lied 1009 : 1 en 3 

Gebeden afgewisseld met    : Lied 945 : 1 / 4  

      : Lied 823 : 1, 2 en 5 

 

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 2 augustus 2015   

10.00 uur  ds. W. in ' t Hout uit Doorn  

Collecte: Rudolph stichting, deze stichting zet zich met passie in voor kinderen 

voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Daarom starten en onder-

steunen zij nieuwe projecten in Nederland! Ook onderhouden zij gezinshuizen en 

zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

               26 juli 2015 

          Achtste 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. 

 

Alleengaanden/alleenstaanden: 
Vandaag komen we weer bij elkaar om samen koffie te drinken. In juli en augustus lunchen 

we niet in de soos. We willen wel op dinsdag,28 juli ,gaan lunchen in Eldorado om 12.30 uur. 
Hartelijk welkom ! 

 

Transport  naar Moldavië : 

Beste mensen donderdag zijn we terug gekomen van onze reis naar Moldavië. 

we hebben daar weer heel veel goederen gelost en veel mensen blij gemaakt. 

Wij willen een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt mede namens de mensen in Moldavië 

heel hartelijk bedanken. 

  

Vakantie: 

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

Vakantie ds. Dick Steenks: 

Ds. Steenks heeft vakantie van 1 t/m 23 augustus. Ds. Koekkoek begint weer op 6 augustus. 

In de paar dagen dat de predikanten samen vakantie hebben (1 t/m 5 augustus) is er voor 

waarneming gezorgd. Mocht u in die periode een predikant nodig hebben, kunt u contact op-

nemen met de voorzitter van de taakgroep Pastoraat: Arend Hoogers (tel. 033-7850469).  

 

Betreft gebedsgroep op woensdagmiddag: 

Gedurende de maanden juli en augustus stopt de gebedsgroep op woensdagmiddag, vanaf 

begin september maken we een nieuwe start. U kunt dan weer gebedsonderwerpen opgeven, 

of zelf meedoen, opgave kan  op onderstaand  e-mail adres: werner@wvanderburgh.nl 

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’.  

 

Zaterdagmiddagconcert Dorpskerk met Seline Loef-Haalboom: 

Zaterdagmiddag 1 augustus wordt er een concert gegeven door Seline Loef (orgel) en Hester 

Roelfsema (fluit) in de Dorpskerk van Woudenberg. Deze musici hebben een schitterend pro-

gramma bestaande uit klassieke werken samengesteld.  

U bent van harte uitgenodigd om dit concert mee te maken! 

Van 18 juli t/m 22 augustus wordt er iedere zaterdagmiddag een klassiek concert in de 

Dorpskerk gegeven. Deze concerten beginnen om 16.00 uur en duren ongeveer 45 min. Toe-

gang is vrij, aan de uitgang wordt een collecte gehouden. 

 

Paraplu: 

Zondag 19 juli heeft iemand mijn mooie paraplu meegenomen blauw met  groene kikkers er 

op, ik zou de bloemen weg brengen ben daarom ook behoorlijk nat geregend.  

Mijn vraag wil je hem zondag s.v.p. weer in de bak zetten?. Alvast hartelijk dank. 

Janny v.d. Linden, tel: 033 2862171     Mail: jvdlinden2010@gmail.com 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 


