
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF 

 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. Anbeek-Reitsma, Pr. Christinalaan 3 
en naar Mevr. Hoekstra, Tromplaan 17 . 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. “Gemeenteleden in nood” de diaconie komt 
met u bijdrage gemeente leden tegemoet die echt een duwtje in de rug nodig 
hebben om hun leven weer op orde te krijgen. Help uw gemeenteleden in nood! 

2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 
de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderneven-
dienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Voor  de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. Dirk Stuivenberg, Van Hogendorplaan 21 is weer thuis na opname in het 
ziekenhuis. 
-  Mw. T. van den Brink-Roordink, Maarten van Rossumweg 27, verblijft voor 
revalidatie in De Warande, Kamer B1.04, Prof. Lorenzlaan 76, 3707 HL in 
Zeist. Als de revalidatie voorspoedig verloopt, komt zij hopelijk 16 september 
weer thuis. 
 
Open Huis in De Voorhof: 
De verbouwing is bijna afgerond. 
De entrée en de hal zijn grondig 
verbouwd en gemoderniseerd. 
Een mooie gelegenheid om de direct omwonenden van De Voorhof uit te nodi-
gen voor een Open Huis op zaterdagmiddag, 12 september van 15.30 tot 16.30 
uur. Ook u bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te nemen. Om 16 uur 
zal de vernieuwde hal officieel worden geopend door Bert Boels. 
 
Contactmiddag:  
Dinsdag 8 september is er weer een contactmiddag in De Voorhof.   
Aanvang: 14.30 uur. Mevrouw Zimmer uit Ermelo zal deze middag verzorgen 
en het onderwerp is: “Burgerlijke stand, ondersteund met liederen”.  Voor 
vervoer kunt u bellen naar mevr. Aarsen, tel. 2862700.       U bent van harte wel-
kom. Ineke van de  Arend. 
 

 
 
10.00 uur     Bevestiging  ambtsdragers 
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst              : Johan Thiescheffer 
Diaken               : Jan Kromhout 
Organist               : Sander Booij 
Lector     : Trudy Stoffer 
Koster                : Bertus Brouwer 
Zingen      
 
Er is een liturgie.  
 
 
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 13 september 2015  Startzondag 
10.00 uur   ds. Dick Steenks 
Collecte:  St. Tear   , Nacht zonder dak. Tear opereert in een wereld waarin het leven van veel 
mensen bepaald wordt door armoede, (natuur)rampen en de gevolgen daarvan. In die wereld 
wil Tear Jezus Christus dienen door armoede te bestrijden en rechtvaardige verhoudingen in 
de wereld na te streven. Tear ziet de lokale kerk als het instrument bij uitstek in de strijd tegen 
armoede en onrecht. Want zij staat midden in de gemeenschap en kent de taal, de cultuur en 
de noden. Bovendien: lokale kerken zijn altijd en bijna overal aanwezig. En vanuit hun ver-
bondenheid met Jezus Christus hebben zij een unieke inspiratie van waaruit zij liefde, hoop en 
verandering kunnen brengen. Tear werkt in de hoopvolle verwachting van het Koninkrijk van 
God, dat zich uiteindelijk volledig zal manifesteren in een nieuwe hemel en nieuwe aarde 
zonder armoede en onrecht. 
 
                
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
Personenboek: 
Het personenboek kost 3 euro en is te bestellen via gemeentegids@pkndevoorhof.nl  of via 
Jannette of Gerda. Als u het voor maandag 7 september bestelt, ontvangt u het boek op de 
Startdag van 13 september 2015 (of later via Jannette of Gerda).  
Vandaag ligt er een intekenlijst bij de uitgang .       
Jannette Maijen, 06-11286220 / Gerda van den Brink, 06-13794955 

 

              6 september 2015 

         Veertiende zondag na  Trinitatis 
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Startweekend 2015: 12 en 13 september ‘Goede Buren’   
Op 12 en 13 september houden we ons startweekend met als thema: ‘Goede Buren’. We 
willen u en jou nu alvast informeren over wat we allemaal van plan zijn.  
Zaterdag 12 september 
Om 16.00 uur is de officiële opening van onze nieuwe entree door onze kersverse nieuwe 
voorzitter van de kerkraad uur met een hapje en een drankje. Het kerkgebouw is open voor 
alle belangstellenden voor een bezichtiging van 15.30 tot 16.30 uur. Rond 16.30 uur organise-
ren we een ‘klaar-voor-de-startzondag-run’. Hiermee willen we tegelijkertijd het jeugddiako-
naal project ‘Nacht zonder Dak’ openen.  
Zondag 13 september 
Om 9:00 uur maken de jongeren van Nacht zonder Dak een startontbijt klaar voor iedereen 
die in de kerk wil komen ontbijten. Om 10.00 uur begint de startzondagkerkdienst. Tijdens de 
dienst zal het lang verwachte personenboek worden gepresenteerd. 
Na de dienst begint om 11.30 uur een ongetwijfeld spectaculaire touwtrekwedstrijd tussen de 
wijken 1 t/m 6. Na de touwtrekwedstrijd starten er diverse workshops. Opgave hiervoor kan 
op de startzondag zelf. Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch. We willen u allen vragen 
om daarvoor iets mee te nemen.  
Voor het ontbijt en lunch op de startzondag komen intekenlijsten in de kerk te liggen op 
zondag 23 en 30 augustus en 6 september. Tevens kunt u hier aangeven of u wat wilt 
bijdrage aan de lunch. 
Om 13.30 uur doen we een gezamenlijk spel en om 14.00 uur sluiten we de startzondag af 
met een liturgisch moment. Het wordt weer een prachtig startweekend voor jong en oud. 
 
Startzondagdienst: 
Volgende week zondag is de startzondag. Tijdens deze dienst willen we graag dat u uw buren 
uit uw eigen wijk ontmoet. Daarom hebben we zitplaatsen in de kerk in de verschillende wij-
ken ingedeeld en is het de bedoeling dat u in uw eigen ‘wijk’ plaats neemt. Bij de ingang 
hoort u waar u uw zitplaats/wijk kan vinden. 
 

Klaar-voor-de-Startzondag Estafetterun 12 september 2015:  
Sportievelingen gezocht voor Klaar-voor-de-Startzondag Estafetterun 2015. Vind jij/u hardlo-
pen leuk? Doe dan mee aan hét hardloopevenement van Nederland, de 'Klaar-voor-de-
Startzondag Estafetterun 2015 te Woudenberg! Deze vindt plaats op 12 september om 16:30 
uur bij de Voorhof, aansluitend op het open huis (vanaf 15.30 uur) en de officiële opening 
van de nieuwe entree. Met de estafetterun willen we tevens het jeugddiakonaal project ‘Nacht 
Zonder Dak’ openen en steunen. De deelnemende teams moeten een parkoers van in totaal 6 
km afleggen (één rondje is ongeveer 400 meter) en een opdracht uitvoeren. Aanmelden kan 
door een email te sturen naar ronde_jaap@hotmail.com of je kunt je opgeven na kerktijd in de 
hal op het inschrijfformulier. Alle leeftijden zijn welkom!  Opgeven kan individueel of als 
team. Wij zien je graag op 12 september! Jaap de Ronde, Peter van de Krans, Roland Banning  
 
Nacht zonder dak: In het weekend van 12-13 september doet een groep van 20 jongeren 
mee aan Nacht zonder dak. Deze jongeren halen zo geld op voor TEAR, een organisatie die 
straatkinderen helpt in 20 landen in Zuid Amerika, Afrika en India. Deze jongeren bouwen 
zaterdagavond een krotje van kartonnen dozen en slapen die nacht in hun bouwwerk. Hier-
voor hebben wij heel veel karton nodig. Als u grote kartonnen dozen hebt, wilt u die dan voor 
ons sparen en in de knutselruimte leggen. U kunt ons ook sponseren. De Sponsorlijsten liggen 
in de hal, na de dienst. U bent zaterdagavond 12 september uiteraard welkom in ons 
‘Voorhof” bouw dorp.  
Sonja, Jurgen en Suzanne 
 

 

 

Jop Kids:  
Op 13 september 2015 is het startzondag. Op deze feestelijke dag opent De Voorhof het nieuwe 
kerkelijk seizoen. In de week na de startzondag (op dinsdag of donderdag) start het nieuwe sei-
zoen van JOP KIDS.  Wat is JOP KIDS hoor ik je denken?  JOP KIDS is de club voor kinderen 
van groep 5 t/m 8 van De Voorhof!  Elke 14 dagen is er een JOP KIDS clubavond. Tijdens deze 
avond gaan we aan de hand van een thema iets leuks doen. Denk hierbij aan knutselen, spel of 
uitdagingen. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan Sinterklaas, Kerst en Sirkelslag. 
En ook dit jaar hopen we het seizoen af te sluiten met een spectaculair kamp. Wanneer is JOP 
KIDS?  Op dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur voor de kinderen van groep 5/6 van de basis-
school. Op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur  voor de kinderen van groep 7/8 van de ba-
sisschool.  Per groep is er plek voor 20 kinderen. Je kunt je daarom tot 12 september 2015 op-
geven door een mail te sturen naar jopkids@pkndevoorhof.nl. Vermeld daarin je naam, adres, 
telefoonnummer, emailadres en in welke groep je zit. Maar wees er snel bij, want vol = vol! Na 
plaatsing krijg je een uitnodiging voor de eerste avond. 
Met vriendelijke groet, Joyce van Doorn, Marja Hensen, Marja Keizer, Corrie Verwoerd, Liset-

te Veenendaal, Sander Stam, Jacqueline van Bentum, Harriet Zanting 

 
Rommelmarkt: 
WIE    0  WIE KOMT ONS HELPEN. 
De eerste vergadering van de commissie en de blokhoofden van de Rommelmarkt is achter de 
rug. De Rommelmarkt is op Zaterdag 7 november 2015 .  Het is de 20ste keer dat deze rommel-
markt gehouden wordt in de huidige vorm. Alle disciplines waren vertegenwoordigd met uit-
zondering van de groep Kinderkleding/Poppen  - Poppenkleding – Knuffels en Curiosa op 
handwerkgebied.   
Tineke Druyff heeft meer dan 15 jaar over deze groep de coördinatie gehad. Zij was dus het 
blokhoofd van dit onderdeel. Daarnaast zijn er een vijftal dames die die dag aanwezig zijn voor 
de verkoop. Tineke heeft vorig jaar te kennen gegeven dat zij er mee stopt. Zij is werkzaam in 
hun onderneming en kan deze klus er niet meer bij hebben. Wij zijn dus op zoek naar een nieu-
we coördinator/blokhoofd. Wat is de taak van het blokhoofd.   In over leg met de dames 
die bij de verkoop helpen de artikelen die in het afgelopen jaar ontvangen en gemaakt zijn te 
groeperen en de stand in gereed brengen de dag voor de rommelmarkt. Daarnaast is zij ook aan-
wezig tijdens de rommelmarkt en op de 2 vergaderingen die voordien gehouden.  Ook eigen 
ideeën over artikelen die onder deze groep vallen kunnen ingebracht worden. 
Een leuke job voor 1 of misschien 2 enthousiaste dames, die elkaar kennen en die hun energie 
willen aanwenden om ook dit jaar de rommelmarkt tot een groot succes te maken. De jaarlijkse 
opbrengst van de verkoop van deze artikelen ligt rond de € 800.--. Indien er geen blokhoofd 
gevonden wordt zal dit onderdeel moeten vervallen. WIE VOELEN ZICH GEROEPEN OM 
DEZE TAAK TE VERVULLEN ????? Inlichtingen en aanmeldingen bij:   
Jan van Bentum, Nico Bergsteynweg 143, tel. 286 2810.   emailadres: bentum143@siegertjes.nl 
De werkgroep van de Rommelmarkt. 
 
Rommelmarkt: 
7 november 2015 hebben wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt .wie heeft er nog sieraden over 
voor onze sieraden kraam .zo dat ze weer een 2e leven kunnen krijgen. U kunt deze inleveren 
bij Loes Moesbergen Vermeerlaan 30 Woudenberg of telefoon nummer 2865428. 
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