
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. en Mw. Blok, ’t Schilt 32 en naar Mw.Faber-
Bougeois, Vermeulenhof 225. 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: Missie Mozambique. Ons gezin bestaat uit vier  personen:  Bart, Susan, 
Jesse en Thirza Roosenburg. Al langere tijd dachten we na over werken in het buiten-
land. In 2010 leerden we, via onze (schoon)zus en zwager, Pim en Willemijn de Lijster 
kennen. Zij werkten namens stichting SAM in het noorden van Mozambique, in het 
project MozMed. Dit is een medisch project waarbij Pim als arts steeds een aantal kli-
nieken op het platteland in de provincie Moma bezocht.  In de zomer van 
2010 heeft Bart het werk met eigen ogen kunnen zien, toen we als gezin een aantal we-
ken op familiebezoek waren in Mozambique. Bart was ervan onder de indruk en we 
hebben er daarna veel over gedacht en gebeden. Uiteindelijk besloten we een traject te 
starten om zelf ook in Mozambique te gaan wonen en werken. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. G. en Mw.. H. Haan, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG, verblijven in zorg-
hotel Boldershof, Boldershof 4, 3811 GL, Amersfoort.  
- Mw. W. van Lunteren-Schimmel, Eendekroos 14, is opgenomen in het Meander Me-
disch Centrum, afd. Neurologie, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, in verband met een 
herseninfarct. 
- Mw. I. van den Arend, Pr. Mauritslaan 2, 3931 KD, is weer thuis uit het ziekenhuis.  
- Johan Stoffer verblijft op dit moment nog in het woonzorgcentrum de Lichtenberg, 
Utrechtseweg 301, 3818 EJ Amersfoort (Parkhofflat). Per 1 mei verhuist hij naar woon-
zorgcentrum Nijestede in Amersfoort 

 

10.00 uur     
Predikant           : ds  Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst                        : Leny de Koeyer 
Diaken               : Lammy Holl 
Organist                  : Piet de Vries 

Lector     : Berthe Strengers 

Koster                           :Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst   : Anneke Methorst en August Wijnberg  
Zingen      : Psalm 98:1,3 

      : Lied 217 

Kindernevendienstlied   : Wij gaan voor even uit elkaar  

1e Schriftlezing    : Deuteronomium 6:1-9 

      : Lied: 145:1,2 

2e Schriftlezing    : Johannes 13:31-35 

Acclamatie      : Lied 339a 

      : Lied: 974:1,3,5 

      : Lied 425 

 

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 ds. Dick Steensk Hof van Hedendienst Oranjezangavond 

Predikant           : ds  Dick Steenks 

Ouderling van dienst                         : Gerda Holl 
Diaken               : Géliene Boshuizen  
Organist                  : Piet de Vries 

Koster                                       :Anton Veldhuizen 

 

Collecte: JOP Voorhof. De taakgroep JOP zet zich in voor en met de jongeren uit ‘De Voorhof’. 
Onze missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitdagen te groeien in 
geloof. En onze visie: We willen op een dynamische en creatieve manier een passend aanbod bie-
den voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. JOP organiseert daarom 
diverse activiteiten en daarvoor is uw bijdrage aan deze collecte onmisbaar.  
 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 1 mei 2016 

10.00  uur   ds. Mw. M. Korpel  
Collecte:  St. NUHA’s Regenboog Gambia. St. Nuha’s Regenboog spant zich voornamelijk in om 
de leefomstandigheden van de bewoners, en vooral de kinderen, van het dorpje Fatako te verbete-
ren. Fatako ligt in het binnenland van Gambia. De bewoners van Fatako zijn boeren zij proberen in 
hun levensonderhoud te voorzien d.m.v. het verbouwen van rijst en pinda’s Het eerste project van 
Nuha’s Regenboog is het opzetten van 2 moestuinen en het tweede project is het opzetten van een 
kleuterschool en basisschool. 
 

18.30 uur    Geen Dienst 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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       Cantate   ( zing) 
                   
 



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. 

 

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! 
 

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 vanavond om 18.30 uur 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. 
 

Alpdupiet: 
Vanavond, na de zangdienst  mogen wij  loten verkopen voor de Alpedupiet. Wij, dat zijn, 
Hans, Herma, Anita,  Maarten en Bettie gaan 2 juni de Alped'Duzes  lopen en fietsen  om 
geld op te halen voor het KWF. Wij doen dit ook ter nagedachtenis aan onze broer Piet, die 
vorig jaar ook meegeweest is, maar de strijd tegen kanker niet heeft mogen winnen! 

De loten kosten €1,= per stuk, 6 voor €5,=,  12 voor €10,=, enz.  
En er zijn leuke prijzen te winnen. 
Alvast bedankt. Bettie Eijbergen-Lamberink 

 

Alleengaanden/staanden:  
Op zondag , 1 mei, komen we bij elkaar . Na de dienst. In de soosruimte. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 

Feest van de Geest: 
Het Feest van de Geest nadert met rasse schreden. Jullie zijn allen de laatste tijd  intensief  
bezig geweest met de voorbereidingen. Graag willen we jullie  uitnodigen voor de officiële 
opening van het Feest van de Geest  op 3 mei a.s. om 20 uur in de Maartenskerk, Kerkplein 1 
in Doorn. Er  is een afwisselend programma met muziek, enkele kor te toespraken ( ook 
namens de burgerlijke gemeente) en een klankbeeld over alle kunstwerken, 
deelnemende kunstenaars en kerkgebouwen. De ontvangst is vanaf 19.50 uur 
met een kopje koffie of thee. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met een 
drankje. We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten op 3 mei! Alle gemeen-
teleden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de openingsavond. 
 

Gastvrouwen en –heren gezocht voor Feest van de Geest Voorhof: 
De organisatie van het Feest van de Geest zoekt gastvrouwen en –heren die op 
één of meerdere van onderstaande middagen in De Voorhof aanwezig kan zijn 
om de bezoekers van het Feest van de Geest gastvrij te ontvangen. Het gaat nog 
om de volgende dagen, telkens van 13.00 tot 17.00 uur: Vrijdag 6 mei en Zondag 15 mei. U 
kunt zich opgeven bij ds. Dick Steenks (033-2867473 / steenks@pkndevoorhof.nl).  
We stellen uw medewerking zeer op prijs! 
 

Vakantie ds. Dick Steenks en ds. Pieter Koekkoek: 

Ds. Steenks heeft vakantie van 28-4-2016 t/m 8-5-2016 en ds. Koekkoek is afwezig 28 en 29-

4 (conferentie) en van 1-5 t/m 8-5 (vakantie). Voor vervanging is gezorgd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dank en vraag namens Compassion: 
Bedankt voor jullie bijdragen en donaties. Zo helpt u eraan mee dat Compassion er kan zijn 
voor de meest kwetsbare kinderen in extreme armoede. Het is prachtig om te weten dat er nog 
mensen over nadenken om een kind te sponsoren. Het is jammer dat wij nog geen sponsor voor 
Hugo hebben gevonden. Wij hopen dat u zich vandaag of uiterlijk morgen meldt om zijn spon-
sor te worden, zodat wij hem niet nog langer hoeven te laten wachten. U kunt ook nog kiezen 
voor één van de andere kinderen. Als niemand zich meldt, zal Compassion hard op zoek moeten 
gaan naar sponsors, maar het zou mooi zijn als Woudenbergers zich melden zodat Compassion 
Zondag in Woudenberg & Ecuador of een ander ontwikkelingsland vrucht/zegen geeft. 
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u die na de dienst stellen. We zijn in de hal aanwezig.  
En anders kunt u altijd bellen.          
Ronald en Jannette Maijen, maijen@xmsnet.nl / 06-11317267 / 06-11286220. 
  

Repetities Projectkoor Laetare: 
Repetities Projectkoor Laetare van start. Tijdens het klassiek concert op zaterdag 10 september 
in de Dorpskerk in Woudenberg worden de resultaten van het project Psalmen Laetare vocaal 
gepresenteerd. In dit project worden door Projectkoor Laetare bewerkingen van Engelse, Fran-
se, Duitse en Nederlandse psalmteksten ingestudeerd. Geïnteresseerde zangers worden uitgeno-
digd zich voor het nieuwe Psalmenproject in te schrijven. De repetities van het projectkoor wor-
den gehouden in de Bethelkerk, Schaepmanstraat 2 in Lunteren.  
Kijk voor meer informatie op projectkoorlaetare.nl. 
 

 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 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 wel-
kom 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) 

 

 


