
 

 

 

 

 

 

Ge- ïnspireerd 
door het labyrint 
(kunstwerk in de kerk) loopt door de schikking via een bochtige weg 
( wilgenstammetjes, evangelie)  een rode draad (geloof) naar de kern van ons 
leven. 
Het Pinkstervuur (de Heilige Geest, verbeeld door rode en oranje bloemen) 
schiet als een vlam omhoog. Wij worden aangevuurd, om in beweging te ko-
men (het gras verbeeldt de beweging). 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Fam. de Witte, Nico Bergsteijnweg 107 en naar 

Fam. Seeger, v Steenbergenlaan 36.  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: ZWO 

2e Collecte: Waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor aan-

koop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regelmatig in de kerk gebruikt 

wordt. 

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 

ook iets extra’s verdienen. 

Berichten uit de Gemeente:  

Dhr Griffioen, Kersentuin 58, heeft deze week voor een rugoperatie in 

het ziekenhuis gelegen 

Dhr van Egdom, Kon Emmastraat 15, wordt komende week opgenomen 

in het ziekenhuis voor een operatie 

Mevr van Lonkhuijsen, Dorpsstraat 32 E, wordt komende week voor een 

dotterbehandeling opgenomen in het ziekenhuis. Zij hoopt spoedig weer 

thuis te zijn. Dhr J. Stoffer is verhuisd naar Bachweg 175, 3816 ND 

Amersfoort.Dhr. G. en Mevr. H. Haan, Maarten van Rossumweg 41, 3931 KG, ver-

blijven in zorghotel Boldershof, Boldershof 4, 3811 GL, Amersfoort.  

Mevr. W. van Lunteren-Schimmel, Eendekroos 14, is opgenomen in verpleeghuis Nor-

schoten, Klaverweide 1, 3773 AW  Barneveld, afdeling Groep 1, kamer 0314. 

Dhr. H. Lamberink, Tabaksland 52, 3931 RV, zou een hartoperatie ondergaan maar die 

is niet doorgegaan ivm armontsteking. Hij verblijft in het Meander ziekenhuis, Maat-

weg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

Mw. C. Bos, Schanspark 22, 3931 KV, is opgenomen in het Meander ziekenhuis in 

verband met een schouderoperatie. Het is nog niet zeker of ze dit weekend naar huis 

 

10.00 uur    Pinksteren 
Predikant            : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst                         : Arend Hoogers 

Diaken                          : Géliene Boshuizen   

Organist      : Berend van Surksum 

Lector       : Alice Bossema 

Koster                             : Erwout Blokhuis 

Leiding Kindernevendienst    : Mirjan Schep & Hilde de Ronde  

Job Basics      : Suzanne van Driel & August Wijnberg  

Zingen  

Er is een liturgie 

Mmv de cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk 

        

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 

 

Feest van de Geest 

Op donderdag 5 mei is het Feest van de Geest begonnen, kunst in allerlei kerken in onze omge-

ving. Vandaag en morgen zijn alle kerken nog open. Zie de folder in de hal voor alle informatie. 

Gespreksgroep Dertigers 

Iedere Dertiger is van harte welkom bij de gesprekgroep Dertigers op woensdag 18 mei a.s. om 

20.00 uur in De Voorhof onder leiding van ds. Dick Steenks. We gaan in gesprek met elkaar over 

wat ons zoal bezig houdt in werken, leven en geloven. Van harte welkom! 

 

Kerkdiensten volgende week: 

 

Zondag 22 mei 2016  

10.00  uur   ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, een bijdrage voor de kosten die de diaconie maakt t.b.v. 

actief ondersteunend jeugdwerk gemeente werk. 

 

18.30 uur   ds. Dick Steenks  

Zondagavond 22 mei 18.30 uur Hof van Heden dienst: ‘Preek van de Leek’ met beeldend kunste-

naar Yvonne Kors. 

Collecte: 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 bieden 

voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. JOP organiseert daarom 

diverse activiteiten en daarvoor is uw bijdrage aan deze collecte onmisbaar. 

                    Vierde zondag van Advent 
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     15 mei 2016   

                

         Pinksteren 
                   



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink.Griftpark 14.  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

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, pindakaas, enz. 

Aan u de keuze  want die is zoals gewoonlijk weer reuze. S.V.P. geen glasverpakkingen.  

Met dank.  

 

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. 

 

JAARREKENING 2015 van De Voorhof: 

De Jaarrekening 2015 van De Voorhof (via CvK) is beschikbaar via de website en te raadple-

gen 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. 

 

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.  

 

ATB & RACE CLINIC voor goede doelen. 

Gewone en elektrische fietsers zijn ook welkom om deze avond mee te ge-

nieten. 

De gehele opbrengst van het evenement komt ten goede van ‘Klimmen tegen MS’ en 

‘Compassion’! 

Leer de kneepjes van het vak met Gert Jakobs, De Meesterknecht! 

Woensdag 18 mei, 18.30 uur, BT Joop van Voorthuizen, Molenstraat 15, Renswoude. 

Inschrijfgeld: € 20,00 (U mag natuurlijk meer doneren!) 

Graag overmaken naar NL 07 RABO 0355 1008 27 t.n.v. Joop van Voorthuizen, o.v.v. Fiet-

sen voor het goede doel. 

U kunt zich inschrijven voor racefietsen, mountainbiken, gewone fiets of elektrische fiets, 

waarbij u kunt aangeven beginner of gevorderde.  

Zie het inschrijfformulier op de website www.joopvanvoorthuizen.nl/fietsclinic 

Het motto van de avond zal zijn, ‘meedoen is belangrijker dan winnen!’ 

We willen er graag een gezellige avond van maken en hopen dat u er ook bij bent! 

Huwelijksjubileum 

Dhr. Roel van Woudenberg en mevr. Errisje van Woudenberg-van Straten waren op donder-

dag 12 mei 40 jaar getrouwd. 

 

Afscheids avond fam. Steenks: 

Op donderdagavond 30 juni a.s. van 19.30 - 22.00 uur zullen Dick, Corinne en hun kinderen 

afscheid nemen van onze gemeente. 

Hier willen we een feestelijke avond van maken. En bij een feestje horen natuurlijk lekkere 

hapjes. Graag willen wij hiervoor jullie hulp inschakelen. 

Het zou leuk zijn als u thuis iets lekkers maakt en dit op deze avond meeneemt naar de Voor-

hof. Wij denken bijvoorbeeld aan: 

 Wraps rolletjes 

 Fruitspiesjes 

 Spiesjes met tomaatjes en mozzarella 

 Gevulde eitjes 
Gehaktballetjes 
maar iets anders is natuurlijk ook prima. 

Om te voorkomen dat iedereen gevulde eitjes gaat maken, hebben we lijsten met soorten hapjes 

in de hal van de Voorhof neergelegd. Hierop kan worden aangegeven wat u wilt maken en kunt 

meenemen op 30 juni. 

Voor vragen bel of mail: Gerda Streef tel.  06 - 8100 12 25.familiestreef@gmail.com 

Alvast bedankt voor jullie hulp! 

Namens de feestcommissie: 

Gerald ten Wolde, Sonja van Dijk, Peter van der Krans en Gerda Streef 

Preek van de leek 

Op zondagavond 22 mei 8.30 uur organiseert de commissie ‘Hof van Heden 

diensten’ de ‘preek van de leek’. Met de ‘preek van de leek’ wordt een podium 

geboden aan mensen, die bereid zijn hun inspiratie in het leven met ons te de-

len. Welke levensvisie ligt ten grondslag aan hun handelen? Wie of wat is de 

bron waaruit zij putten? De ‘preek van de leek’ in de Voorhof is een reguliere 

kerkdienst, zij het in experimentele vorm. Het is aan de ‘leek’ om de liturgie te 

maken. De leek die komende zondag gaat ‘preken’ is beeldend kunstenaar 

Yvonne Kors uit Woudenberg.  Na haar studie theologie verdiepte zij zich in 

beeldende kunst. Het enorme plezier dat zij beleefde met het scheppend bezig 

zijn, was een geweldige ervaring, een ‘thuiskomen’. Aanvankelijk maakte zij 

veel figuratieve bronzen. Van de gerenommeerde Amersfoortse kunstenaar 

Kees Verwey, leerde zij werken in steen. De beelden zijn sterk gestyleerd of 

abstract. Zij vertegenwoordigen haar gevoelens tijdens het proces. Momenteel 

maakt ze wandsculpturen met als inspiratiebron de nul-kunstbeweging. Het ma-

ken van terugkerende patronen in 3-D  is een nieuwe fascinatie die eindeloos 

toegepast kan worden, met materialen zoals gips, hout, papiermaché  en verf. 

Als docente is ze verbonden aan de stichting Kunst en Cultuur Woudenberg. 
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