
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:  
 
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
 
Collecte:  
1e Collecte: Missionair werk en kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Deventer. Vondst is 
een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de 
stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativi-
teit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de 
community op zoek naar actuele vormen van kerk zijn. Ze neemt het goede mee uit het 
verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden 
mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en 
andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van 
spiritualiteit  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die 
nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de gemeente: 
-  
     

ZO
N

D
A

G
SB

R
IE

F
 

 
6 mei 2018 

Rogate 
(Bidt) 

10.00 uur   
Predikant     : ds. Aleida de Hoog 
Ouderling van dienst    : Alice Bossema 
2e Ouderling     : Gerda Holl 
Diakenen     : Helen Jansen 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Trudi Stoffer 
Koster     : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde, Arieëne  Koelewijn 
Beeld en geluid    : Mirjan Schep 
Zingen     : Psalm 66: 1 en 6 
      : Psalm 66: 7 
Glorialied     : Lied: 977: 1 en 5 
Kindernevendienstlied   : ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
Eerste Schriftlezing    : Jesaja 41: 17-20   
      : Lied 659: 1, 4, 5 en 6 
Tweede Schriftlezing   : Johannes 16: 16-24 
      : Lied: 671 
      : Lied: 221 
Gedachtenis      Lied 885: 1, 2 
Gebeden, afsluiten met zingen van  : Amen, dat is, zo zal het zijn 
        Al is ’t geloof maar zwak en klein, 
        Gods goede trouw is groot en sterk 
        En Christus pleit voor heel zijn kerk. 
        Waar in zijn naam gebeden is, 
                                     Is Amen zeker en gewis. 
              (melodie Lied 370) 
      : Lied 763: 1,2,4 en 5  

     : 
 

18.30 uur:  Geen Dienst 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week 
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag 
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Collecte voor de onkosten van het feest van de Geest. 
 
Zondag 13 mei   
10.00 uur ds. Tjitske de Vries –Meijer uit Amsterdam 
Collecte: Hans Stoffer/transport Moldavie 
Hans Stoffer uit Woudenberg en Henk Schut uit Scherpenzeel gaan al voor de tiende keer deze 
uitdaging van 2600 km aan. Ook in 2018 rijdt er weer een transport met hulpgoederen naar 
Rezina in Moldavië. Corinne zorgt met de plaatselijke kerkelijke gemeente voor een goede 
bestemming voor de hulpgoederen in haar eigen huishouden of bij scholen, ziekenhuizen, ker-
ken en arme gezinnen met kinderen of juist bij ouderen 
 
18.30 uur Geen Dienst 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank Mei 2018: 
In onze Kerk de Voorhof mogen  we toch wel zeggen dat daar in algemene zin 'dé blij-
de  Boodschap‘ wordt verkondigd. Ja toch? Betreft het echter  de Voedselbank dan gaat   het 
meestal om de 'alledaagse boodschap 'Zonder hoofdletter B en van een  geheel andere orde, maar 
ook daar worden  veel  mensen  blij van. Kortom; de ene  Boodschap is de andere  boodschap 
niet maar die eerste versterkt wel de tweede  om ons te wijzen op onze verantwoordelijkheden 
ten opzichte van anderen. Na dit 'vooraf' preekje het thema voor  de maand mei: Broodbeleg!  En 
u weet wel wat lekker is. Voorbeeldje?  Chocolade hagel want daar kun je van die blije gezicht-
jes mee strooien. Voor beide  Boodschappen gelden de woorden: Dank u wel! 

Contactmiddag: 
De laatste contactmiddag voor de zomer wordt gehouden op dinsdag 8 mei. We beginnen deze 
keer om 15.30 uur. Na gezellig samenzijn is er een broodmaaltijd. Voor de broodmaaltijd en 
voor vervoer kunt u voor 3 mei bellen naar mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. 
Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
Feest van de Geest 2018: 
Nicole van der Schaaf (www.kunstenvliegwerk.nl) maakt een kunstwerk dat tijdens Hemelvaart 
en Pinksteren in de kerkzaal te zien is. Oproep: foto’s gemeenteleden. 
Ook aan u/jou als gemeentelid vragen wij mee te doen en samen de ´zevende foto´ samen te stel-
len. Deze zevende foto zal een grote collage van foto´s worden die door gemeenteleden worden 
ingeleverd. Wij willen u/jou vragen om op zoek te gaan naar een foto uit de jaren 1945-1950 
waarop een afbeelding staat die voor u/jou iets uitbeeldt van hoop, inspiratie en of toekomst. 
Graag met een korte tekst (2 tot 5 regels) erbij. Op de foto mag van alles staan, een persoon, een 
gebouw, een voorwerp, een situatie enz. 
Het mag een foto van u/ jou zelf zijn, van ouders, grootouders of gewoon een foto uit die tijd die 
u/jij tegenkomt en waarvan u/jij vindt dat die iets verbeeldt/uitstraalt van inspiratie, hoop en of 
toekomst. In de tekst geeft u/jij kort weer wat de foto voor u/jou verbeeldt.  
De foto en tekst mogen in de rood-witte geblokte box in de hal. 
Staat 9 mei al in uw agenda, de openingsavond van het Feest van de Geest in Doorn. Een presen-
tatie van de kunstwerken, muziek, cabaret en ontmoeting.  
 
Vakantie: 
Ds. Marten Jan Kooistra is met vakantie tot 14 mei. In dringende gevallen kunt u contact opne-
men met ds. Pieter Koekkoek of de betreffende wijkouderling. 
 
Tienerdienst 13 mei 2018: 
Volgende week is het weer de tweede zondag van de maand, dus dat betekent in de maand mei 
Moederdag maar ook dat we weer een tienerdienst hebben. Hopelijk tot dan! Jaap de Ronde, 
namens taakgroep JOP 
 
Examenkandidaten: 
Voor veel scholieren  uit Woudenberg breekt de komende periode een spannende tijd aan: de 
examens! Vanuit de taakgroep JOP willen we graag de examenkandidaten namens PG De Voor-
hof een kleine attentie geven in deze (in)spannende periode. Doe jezelf examens of doet uw 
(klein)kind/familielid examens, of kent u een jongere die examen doet, dan horen we dat 
graag. De kandidaten kunnen worden gemeld bij Jaap de Ronde, ron-
de_jaap@hotmail.com/0633586071 Alvast dank! 
Jaap de Ronde, namens taakgroep JOP  
 

Tweede Pinksterdag,     “Muziektheater Vestzak”  
De voorstelling is opgebouwd als een raamvertelling  
met bekende en minder bekende liederen van o.a. Mathilde Santing,  
Ramses Shaffy en  Daniël Lohues.  
Gedichten (Martinus Nijhoff) en verhalen (Manu Keirse)  
en prachtige (klassieke) muziek van onder meer Aaron Copland. 
Wetenschap: mensen staan gemiddeld 28,63 seconden voor een schil-
derij. 
Een nieuw onderzoek toont aan  
dat museumgangers drukker bezig zijn met het maken van selfies  
dan daadwerkelijk naar kunst kijken.  
“Muziektheater Vestzak” daagt u uit om te gaan zitten  
en een goed half uur te genieten  
van hun eigen bijdrage aan het “Feest van de Geest”. 
Van het publiek wordt ook deelname gevraagd. 
Het gaat ten slotte over Pinksteren en daar hoort samen zingen bij. 
Verbindende teksten/zang en verteller: Aad van Balen. 
Tegenspeler en begeleider op de piano: Dik Boelee. 
Van harte welkom. 
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018 
14 uur 
Locatie: De Voorhof 
 
 
Gemeenteavond 2018 ‘Geloof in gesprek’: 
Op donderdag, 24 mei 2018 vanaf 19.30 uur wordt de gemeenteavond gehouden in De Voor-
hof. Iedereen is van harte welkom. Dit jaar is er een geheel nieuwe programma. De jaarreke-
ningen van De Voorhof en de Diaconie zullen tijdens deze avond niet besproken worden. De 
jaarrekeningen komen beschikbaar in de hal, via onze website of u kunt deze aanvragen via 
scribaat@pkndevoorhof.nl  
Het programma: 

Mededelingen vanuit de kerkenraad, ‘waar zijn wij mee bezig’.  
‘Geloof in gesprek’.  

PAUZE 
Afronding Geloofsgesprek 
Vragen en mededelingen van de gemeenteleden. Zijn er zaken waarover u meer wilt we-

ten? U wordt van harte uitgenodigd om uw vragen vooraf te stellen aan de scriba 
(scribaat@pkndevoorhof.nl)   

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. 
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