
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. v Asselt-Hazeleger, Dorpsstraat 32f en naar 
Fam. Moesbergen, Stationsweg Oost 203. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloe-
men wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 

Collecte:    
1e Collecte: St. NUHA’s Regenboog Gambia. St. Nuha’s Regenboog spant zich voorname-
lijk in om de leefomstandigheden van de bewoners, en vooral de kinderen, van het dorpje 
Fatako te verbeteren. 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. 
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwerk, waaronder  ook de kosten vallen die nodig zijn 
voor het drukken van de zondagsbrieven en bij bijzondere diensten de liturgieën.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  reden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 

Berichten uit de Gemeente:  
- 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. 
- 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. 
 

Overleden: Op 26 apr il 2016 is over leden Erwin Daams (Doornseweg 26)  op de 
leeftijd van 73 jaar. Op maandag 2 mei zal een dankdienst voor zijn leven worden ge-
houden in De Voorhof. Aanvang 10.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid de familie te 
condoleren. De crematie zal in besloten kring plaats vinden. 
 

Voedselbank mei  2016:  
In mei leggen alle vogeltjes en ei. Hoewel een eitje óók broodbeleg is gaan we deze 
maand voor allerlei andere soorten broodbeleg. U weet wel; chocoladehagel, jam, pin-
dakaas, enz. Aan u de keuze  want die is zoals gewoonlijk weer reuze. S.V.P. geen glas-
verpakkingen.      Met dank.  

10.00 uur     
Predikant            : ds  Mw. M. C.A. Korpel  
Ouderling van dienst                         : Johan Thiescheffer 
Diaken                          : Janny Kaljee 

Lector     : Sierd Smit 
Koster                           : Ab van den Pol 
Leiding Kindernevendienst  : Sylvia van de Peut en Jolanda Radstaake  
Zingen      : Lied: 149: 1, 2 

Gebed om ontferming, afgesloten met :  Lied 367-b. 

       : Lied 412:3 

Lezing       : Jes. 61:1-11  

      : Lied 132: 7, 10 

Lezing       : Matth. 22:1-14  

      : Lied 623: 7, 8, 9 

      : Lied 384:1, 2, 5, 9 

      : Lied 800: 1, 3, 4 

      : Lied 708: 1, 6 

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 volgende week: 
 

Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag 

10.00 uur  ds. Mw. N. Meynen 

Collecte: Feest v/d Geest: De collecte is bestemd voor  het Feest van de Geest dat van He-
melvaartsdag 05 mei t/m zondag 08 mei en van vrijdag 13 mei t/m Pinkstermaandag 16 mei 
2016 gehouden wordt. Het Feest van de Geest is een landelijk initiatief en wordt sinds 2006 
georganiseerd als ontmoeting tussen beeldende Kunst, Pinksteren en architectuur van kerkge-
bouwen. Onze gemeente heeft besloten om dit jaar aan het Feest van de Geest deel te nemen. 
We doen dat in samenwerking met een groot aantal andere kerken binnen de Heuvelrug-regio.  
In onze gemeente zal kunstenares Monica Boschman exposeren. Uw bijdrage wordt gevraagd 
om dit feest mogelijk te maken.  
 

Zondag 8 mei 2016 

10.00  uur   ds. A. Altena  
Collecte:  Wezenzondag: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter 
ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. Bijdrage diaconie aan het Nood-
fonds gemeente Woudenberg. 
 

 

18.30 uur    Geen Dienst 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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     1 mei 2016   
                
       Rogate  ( Bidt) 
                   
 



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. 

 

Alleengaanden/staanden:   
Op deze zondag hopen we weer bij elkaar te komen na de dienst in de soos. Hartelijk wel-
kom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 

Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 4 mei wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, breien, quilten, sieraden maken of 
gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 
sjoelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezelli-
ge ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van 
harte welkom! Sarianne van Oosterum tel. 0332864483 

 

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 gemeenteleden zijn 
van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening 

 

Op donderdag 5 mei begint het Feest van de Geest, kunst in allerlei ker-
ken in onze omgeving. Zie de folder in de hal voor alle informatie.  
 

Theatervoorstelling Spiegeltijd van Kirsten Benschop, 13 mei 2016: 
Op vrijdagavond 13 mei a.s. komt in het kader van het Feest van de Geest 
tekstschrijver, actrice en theatermaker Kirsten Benschop naar de Ontmoe-
tingskapel in Maarn met haar voorstelling Spiegeltijd. Spiegeltijd is een 
verhaal waarin de menselijke geest in het middelpunt staat. Het gaat over 
verlies en vrijheid, zoeken en ontdekken, buitenkant en binnenkant van 
het menselijk bestaan. Het is een voorstelling die helpt om over je eigen ervaringen na te den-
ken en bepaalt je met behulp van symbolische beelden bij je eigen diepste kern. De avond 
wordt georganiseerd in samenwerking met de Maarnse boekhandel Boek en Koek  en begint 
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee. Na de voorstelling is er gele-
genheid om na te praten bij een glas sap of wijn, ook met Kirsten Benschop zelf. Wie wil kan 
dan ook haar boek Spiegeltijd kopen en laten signeren. 
De Ontmoetingskapel staat op de Kapelweg 45 in Maarn. In verband met de catering is het 
handig om te weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten, dus aanmelding is fijn. 
Dat kan bij ds. Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com) 
 

Contactmiddag: 
De laatste contactmiddag in dit seizoen is op dinsdagmiddag 10 mei. 
Aanvang: 15.30 uur!!! Na een gezellig samenzijn wordt de middag besloten met een geza-
menlijke broodmaaltijd. In verband met de voorbereidingen is het wenselijk dat u zich z.s.m. 
opgeeft. Dit kunt u doen bij mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of bij mevr. A. Veldhuizen, tel. 
2861861. Een van beide dames kunt u ook bellen als u met de auto opgehaald wil worden. 
Ineke van den Arend. 
 

 

 

 

 

 

Open Kerkendag Woudenberg: 
Op zaterdag 14 mei wordt de tweede Open Kerkendag Woudenberg gehouden. Wethouder Gijs 
de Kruif opent de Open Kerkendag om 10.30 uur op het plein voor het gemeentehuis, leuk als u 
daarbij bent. Bijna alle kerken zijn vanaf 10.30 uur open om een kijkje te nemen of om een acti-
viteit bij te wonen. Zie voor alle informatie www.kerkeninwoudenberg.nl 
 

Lezing ds. Rebecca Onderstal op Kerkendag, 14 mei, in De Voorhof: 
Ds. Rebecca Onderstal uit Cothen komt op de Kerkendag naar de Voorhof voor een lezing over 
‘pionieren: vernieuwend kerk-zijn’. Ze is betrokken bij Zin in Wijk (bij Duurstede), ontmoe-
tingsplek voor ZinZoekers. Om 11.00 uur zal zij spreken, aansluitend is er mogelijkheid voor 
discussie tot 11.30 uur. Dus reserveer deze tijd alvast in uw agenda en kom naar De Voorhof. 
 

Voorjaarsboekenmarkt:  
Op zaterdag 21 mei wordt er voor de negende keer in De Voorhof een grote voorjaarsboeken-
markt  georganiseerd. Op deze markt heeft u de keus uit vijftienduizend boeken, naar genre 
gesorteerd. Zoekt u een reisgids, dat mooie kinderboek, die ontbrekende titel van uw favoriete 
schrijver, een mooie streekroman of een groot lettertype roman, er is voor ieder wat wils. Naast 
boeken vindt u er ook ruime collectie cd's. De markt is geopend van 09.30 uur tot 16.00 uur. 
Goede doelen: De opbrengst van de boekenmarkt doneren we aan verschillende 
(kleinschalige) projecten in Nederland, Oost Europa, Afrika en Azië . Al deze projecten zijn op 
een of andere wijze betrokken bij Woudenberg.   
De boekenmarktcommissie 

 

Vakantie ds. Dick Steenks en ds. Pieter Koekkoek: 

Ds. Dick Steenks heeft vakantie van 28-4-2016 t/m 8-5-2016 en ds. Pieter Koekkoek is van 1-5 
t/m 8-5 afwezig. Voor vervanging is gezorgd.  
 

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. 
 

  

 


