
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Griffioen, Kersentuin 58 en naar Dhr. en 
Mevr. Smit, Koning Willem III-straat 4. 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: Wezenzondag: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten ge-
maakt ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. Bijdrage diaco-
nie aan het Noodfonds gemeente Woudenberg. 
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:  
- Dhr. G. en Mevr. H. Haan, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG, verblijven in zorg-
hotel Boldershof, Boldershof 4, 3811 GL, Amersfoort.  
- Mevr. W. van Lunteren-Schimmel, Eendekroos 14, is opgenomen in verpleeghuis 
Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW  Barneveld, afdeling Groep 1, kamer 0314. 
- Dhr. H. Lamberink, Tabaksland 52, 3931 RV, zal maandag een hartoperatie onder-
gaan in het UMC Utrecht om daarna weer terug te gaan naar het Meander ziekenhuis. 
 

 

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 A. Altena  
Ouderling van dienst                         : Gerrit Jan Busser 
Diaken                          : Cor van Langeveld 

Organist      : Jaap van Dijk 

Lector      : Piet Blonk 

Koster                            : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst   : Ariënne Koelewijn en Janneke Smit  
Zingen           : Psalm 27: 1 en 7  
            : Lied 283: 1, 3 en 4  
Kyrië            : Lied 281: 1, 2, 3 en 4 in wisselzang a. v. m. a. 
Voorganger bidt vers 5 en 6 

Gloria            : Lied 281: 7, 8 9 en 10 in wisselzang a. v. m. a. 
Epistellezing          : 1 Petrus 1, 3 - 9 en 17 – 25  

            : Lied 611 

Lezing            : Johannes 21, 1 - 14  
            : Lied 610: 3 - 6  
  : Lied 630: 3 en 4  
            : Lied 657: 1 en 4 

      

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: 
 

Zondag 15 mei 2016 Pinksteren 

10.00  uur   ds. Dick Steenks 

Collecte:  ZWO  

 

18.30 uur    Geen Dienst 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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     8 mei 2016   
                
       Exaudi  ( hoor) 
                   
 



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. 

Amnesty International: 
Op 8 april werden gewetensgevangene Phyoe Phyoe Aung, haar man Lin Htet Naing en nog 
tientallen studentenactivisten uit Myanmar vrijlaten. Dit is een grote overwinning voor men-
senrechtenverdigers in het land! Wij hebben voor haar geschreven tijdens de Schrijfmarathon 
2015! De prominente Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi is opgepakt vanwe-
ge haar mensenrechtenwerk en krijgt in de gevangenis niet de medische zorg die ze nodig 
heeft. Narges Mohammadi werd in mei 2015 opgepakt omdat ze onder meer lid zou zijn van 
een illegale organisatie die de nationale veiligheid in gevaar brengt. Volgens Amnesty 
staat  Mohammadi alleen terecht vanwege haar mensenrechtenwerk. Zo voerde ze samen met 
andere activisten actie tegen de doodstraf in Iran. Voor haar werk ontving ze meerdere inter-
nationale prijzen. Mohammadi heeft een bloedprop in haar longen en een neurologische aan-
doening. In de gevangenis krijgt ze niet de medische zorg die ze nodig heeft. Ook mag ze al 
acht maanden lang geen contact hebben met haar twee jonge kinderen. 
Teken de petitielijst in de hal!!!  
 

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. 
 

Schoonmaken kerk: 
Woensdag 11 mei a.s. willen we weer de kerk schoonmaken. Dus iedereen die tijd en zin 
heeft is bij deze uitgenodigd. Natuurlijk is er tijd voor koffie met wat lekkers. 
Tot woensdag vanaf 9 uur.      De schoonmaak commissie. 
 

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 activiteit 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), ont-
moetingsplek 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 nodigt u hier-
bij van harte uit. 
 

 

 

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.  
 

Feest van de Geest: 
Op donderdag 5 mei is het Feest van de Geest begonnen, kunst in allerlei 
kerken 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 erva-
ringen na te denken 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 
gelegenheid 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 han-
dig om te weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten, dus aanmelding is fijn. Dat 
kan bij ds. Simon Dingemanse (simondingemanse@gmail.com) 
 

JAARREKENING 2015 van De Voorhof: 
De Jaarrekening 2015 van De Voorhof (via CvK) is beschikbaar via de website en te raadplegen 
door gemeenteleden. Tevens kunt u via de scriba een uitgebreide versie ontvangen per mail of 
op papier. Stuurt u een mail  naar scribaat@pkndevoorhof.nl of via 033-2583746 

Tijdens de aankomende Gemeente Avond ontvangt u een toelichting op de Jaarrekening en kunt 
u vragen stellen. 
 


