10.00 uur Belijdenis en Doopdienst
Predikant
: ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst
: Arend Hoogers
Diaken
: Meino Huisman
Organist
: Jaap van Dijk
Lector
: Trudi Stoffer
Koster
: Bertus Brouwer
Leiding Kindernevendienst
: Anneke Methorst en Annemiek van der Wansem
Zingen

10 april 2016
Vierde zondag van Advent
Misericordias

(de barmhartigheid van de Heer)

Belijdenis:
Vandaag zal Ernst Jan de Kruijf, Stationsweg Oost 144, 3931 EW, belijdenis van zijn geloof
afleggen.

Bloemen: De bloemengr oet gaat vandaag naar Dhr . en Mw. de Gr eef, Ker sentuin
70 en naar Mw.v Lingen-Veenvliet, Kersentuin 53 . Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de
koster.

Doop:
Er zullen vandaag drie kinderen worden gedoopt, te weten: Lars en Emma Elisabeth van den
Brink, zoon en dochter van Rolf en Kim van den Brink, Jacobshoeve-erf 18 en Nora Catharina Ruitenberg, dochter van Paul en Lydia Ruitenberg. Wilgenlaan 8.

Collecte:
1e Collecte: Plaatselijke Voedselbank te Amer sfoor t. Missie van de or ganisatie
Voedselbank: “Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, door
een balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel in de maatschappij, middels
het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of langere termijn
onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.”
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwer k, waar onder ook het tuinonder houd valt. Een
kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij
een uitnodigende gemeente.
KND-collecte: Van onze kinderen voor ander e kinder en die om wat voor r eden
dan ook iets extra’s verdienen.

Er is een liturgie

18.30 uur Leerdienst in de H. Catharinakerk
Predikant
: ds. Dick Steenks
Ouderling van dienst
: Jaap de Ronde
Diaken
: Kees van Wolfswinkel
Organist
: Piet de Vries
Thema van de dienst: ‘mijn en dijn – over het 10e gebod’.

Kerkdiensten komende week:
Zondag 17 april 2016
10.00 uur kand. mw. L. van Deventer, Woudenberg
Collecte: St. Compassion, Ecuador .
18.30 uur

Geen Dienst

:

ZONDAGSBRIEF

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!

Berichten uit de Gemeente:
-Dhr. J. Stoffer, N. Bergsteijnweg 42, is opgenomen in het verpleeghuis Birkhoven
Soesterweg 533, 3819 BA Amersfoort voor revalidatie.
- Mw R. van Asselt-Hazeleger, dorpsstraat 32F, is weer thuis uit het ziekenhuis
- Dhr. H. Vredeveld, PC Hooftlaan 12, 3931 VD is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Dhr. G. en Mw.. H. Haan, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG, zijn allebei opgenomen in het Meander ziekenhuis. Inmiddels is mevr. Haan weer thuis, dhr. Haan ligt
er nog, maar er zal waarschijnlijk naar een verzorgingslocatie worden gezocht.
Overleden:
Mw. Gerdy Willy Nancy Schildmeijer-van Schuppen, Vermeerlaan 10, is op 1 april
overleden op de leeftijd van 82 jaar. Op zaterdag 9 april is er een afscheidsdienst gehouden in De Voorhof, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in Bilthoven.
Huwelijksjubileum: Op 6 apr il j.l. mochten Cor en Corr ie Stuivenber gHuigenbosch (Kennedylaan 27) vieren dat zij 50 jaar waren getrouwd. Zij trakteren ons
op cake bij de koffie na de dienst.

Voedselbank maart 2016:
Bent u ook zo be'rijst' of "rijst" bij u al dat rijzen inmiddels de pan uit?
Dat komt dan mooi uit want we zien deze maand graag rijst ín de pan!
Geloof het maar; de voedselbank p-rijst (stam + t) u voor uw bijdrage!
Amnesty Werkgroep Woudenberg:
Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De vaak arme buurlanden van deze landen kunnen de grote aantallen vluchtelingen
niet meer aan. De werkeloosheid is enorm, kinderen kunnen niet naar school en er is een tekort aan voedsel en onderdak. Dus wagen honderdduizenden de gevaarlijke reis naar Europa.
Europa laat het schandelijk afweten. De EU kan doden op zee en inhumane omstandigheden
aan grenzen voorkomen door vluchtelingen veilige routes te bieden. En door de regio te ontlasten. Dat is ook in ons eigen belang. Want als de situatie in de buurlanden ontspoort, komen
er pas écht veel vluchtelingen hierheen. Hervestiging: een deel van de oplossing.
Extra kwetsbare vluchtelingen die in buurlanden verblijven, worden door de VNvluchtelingenorganisatie UNHCR geselecteerd voor hervestiging. Denk aan ernstig zieken of
alleenstaande kinderen. Andere landen nodigen deze kwetsbaren uit om daar te komen wonen. Zij kunnen dan veilig naar dat land reizen. Meer dan 1 miljoen mensen hebben volgens
de UNHCR dringend hervestiging nodig. Nederland neemt er jaarlijks slechts 500 op. Roep
premier Rutte op veel meer kwetsbare vluchtelingen te hervestigen!
Contactmiddag:
Dinsdagmiddag 12 april is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp:
“Geneeskunde in vroegere tijden”. Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen
naar Mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700, of naar mevrouw A. Veldhuizen, tel. 2861861.
Filosofisch Café:
Mystiek ....... is en blijft voor velen een vaag begrip. Goed dat Welmoed Vlieger op 14 april
a.s. in het Filosofisch Café daar enige uitleg over zal geven. De klemtoon ligt daarbij niet op
het abstracte, maar in haar inleiding geeft zij handreikingen voor het leven van alledag. Voor
haar is belangrijk hoe je in het leven staat en kijkt naar de wereld om je heen.
Kom ook luisteren en meepraten. Deze avond georganiseerd door V&O begint om 20.00 uur
in De Voorhof en we sluiten af met een drankje rond 22.00 uur. Entree € 5.
Zondag 17 april, Compassion Zondag:
Het wordt een ‘gewone’ dienst met een bijzonder tintje. Ons eigen gemeentelid kandidaat
Liesbeth van Deventer gaat voor. En rondom de dienst wordt er aandacht besteed aan het
werk van Compassion. Kinderen spelen hierbij een grote rol..... Ook u/jij kunt hierin een rol
van betekenis gaan spelen. Ronald & Jannette Maijen
Hof van Heden: Oranjezangavond 24 april 18.30 uur:
Om alvast in de stemming te komen voor het Oranjefeest op Koningsdag, organiseert de Hof
van Heden commissie op zondagavond 24 april 18.30 uur, weer een Oranje-zangavond. Er
zullen diverse vaderlandse en geestelijke liederen gezongen worden. Medewerking wordt
verleend door Harmoniegezelschap Fidelio en organist Piet de Vries. Thema van de dienst is:
‘mijn schild ende betrouwen’. Voorganger is ds. Dick Steenks.
Wie wil er mee naar Moldavië:
In juli gaan we een kleine speeltuin opbouwen bij Corinne Anbeek in de tuin in Rezina Moldavië het gaat om een speelhuis met loopbrug, schommel, wip kip en hier onder rubberen
tegels.de onderdelen gaan in juni mee met een transport. Wie wil er mee om dit op te bouwen.
We denken de reis met een busje te doen om ook nog wat spullen, gereedschap mee te kunnen nemen. Wie hiervoor belangstelling heeft en meer informatie wil kan contact opnemen
met Hans en Trudi stoffer 0332861852 hntstoffer@kpnplanet.nl

Benefietconcert voor Trans World Radio in de Oude Kerk:
Op zaterdag 16 april wordt in de Oude Kerk van Barneveld een Benefietconcert georganiseerd
voor Trans World Radio. Aanvang 19.30 uur. Gospelkoor El Elyon o.l.v. Paul Hessen en Hervormd Gemengd Koor Soli Laus Deo o.l.v. Ton Burgering uit Barneveld verlenen hieraan medewerking. Trans World Radio bereikt miljoenen mensen omdat radiogolven geen
politieke, geografische, sociale en religieuze grenzen kent. Radiogolven zijn niet tegen te houden. Trans World komt vertellen over de verkondiging van het Evangelie. De kaarten zijn in de
voorverkoop bij Chr. boek- en muziekwinkel De Wedloop, bij TWR in Kasteel de Schaffelaar
en via www.solilausdeo.nl te verkrijgen voor € 5,= p.p. en max. € 20,= per gezin. Bij de ingang
€ 7,50 p.p. en max. € 30,= per gezin. De opbrengst is voor Trans World Radio.
Informatieavond van Stichting Gave over vluchtelingenwerk in Woudenberg:
Vrijwilliger worden onder vluchtelingen? Misschien denk je er wel eens over maar weet je niet
goed hoe je dat aan moet pakken of je vindt dat je er te weinig idee van hebt………….Kom dan
naar onze informatie avond op DV donderdag 28 april a.s.
Elisa Homan is via Stichting Gave actief in Woudenberg voor gezinnen die hier komen wonen
met een vluchtelingenstatus. Zij gaat een presentatie geven over Stichting Gave en het werken
onder vluchtelingen. Ook kun je deze avond informatie krijgen over een cursus die gepland
staat voor mei/juni. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur en we beginnen om 20.00. Deze avond
wordt gehouden in gebouw Eben Haëzer, Middenstraat 8. Voor informatie kan er gebeld worden naar Wilma van Grootheest (286 3818) of Greta Leeuwdrent (286 4035

Vacature:
Gezocht Gastvrouwen & - Heren.
De teams uit uw midden , die sinds januari Gera en Alice ondersteunen zijn
nog niet compleet. Deze gemeenteleden zorgen ervoor, dat op door de weekse dagen een breed scala van activiteiten in De Voorhof kan plaatsvinden.
Wat doen zij? Zij bemensen feitelijk de receptie van ons gebouw. Ze ontvangen de mensen die aan een van de activiteiten deelnemen. Ze zorgen ervoor
dat de verwarming en het licht brandt en schenken thee en koffie. Het betreft
vooral avondactiviteiten, maar ook overdag komen de teams regelmatig in actie.
Die teams omvatten nu tezamen 13 personen (m/v). maar we willen naar ca. 17, want …. vele
handen maken licht werk en niet iedereen is altijd beschikbaar. Wie pakt de handschoen op, om
met elkaar onze Voorhof een gastvrij en verzorgd gebouw te laten zijn en blijven?. Kom snel
eens praten met Alice Bossema of een van de teamleiders: Jani Boer, Leo Voogt , Johan Thiescheffer, Guus Wateler of stuur een mailtje naar één van hen.
We kijken uit naar nieuwe “collega's”.

Informatie over De Voorhof :

www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl

Kopij voor donderdag 20.00 uur s.v.p.

