
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezing: Johannes 6: 1-15 Thema: Delen door verandering 

Liturgische kleur voor deze zondag: Roze (het licht van Pasen schemert door 

het paars heen) Groen is de kleur van nieuw leven,  groeikracht, hoop en toe-

komst. Vis is het symbool van Leven. Het brood verwijst naar het geestelijke 

levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt. 

Het Ichtus-teken verwijst naar Jezus als de leven-gevende. De grillige stam 

heeft plaats gemaakt voor  het gaffelkruis. De twee naar boven gerichte takken 

drukken de verbinding met het menselijke en het goddelijke uit. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. Merkelijn,  W. De Zwij-

gerlaan 27 en naar. Mw. P.G. Velthuizen-v.d. Glind, Vermeulenhof 28  Het 

zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na 

afloop van  de dienst melden bij de koster. 

Collecten:   

1e  collecte: Kerk in Actie: Diaconaat, Oude Wijken Pastoraat, Rotter-

dam. Voor verdere toelichting zie pagina 5 van de Schakel van maart. 

2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diver-

se taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk 

actief  te laten functioneren. 

 

Berichten uit de gemeente:   
- Dhr. J. Grootendorst, Rottegatsteeg 7a, is opgenomen in Zon en Schild, 
Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort. 

- Mw. G. Schildmeijer-van Schuppen, Vermeerlaan 10, verblijft ter revalidatie 

in Verzorgingshuis Sparrenheide, Sparrenheide 1, 3971 DA Driebergen-

Rijsenburg. 

- Jurgen Landman, Van Steenbergenlaan 79, verblijft in Heesteroord, Horten-

sialaan 2, 3851 PB te Ermelo. 

- Mevr van der Putten, Kennedylaan 54, is opgenomen in het verzorgingscen-

trum Nebo, Johan de Wittlaan 12, 3771 HP Barneveld. 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant     : kand. Ruben den Hartog 

Ouderling van dienst   : Guus Wateler 

Diaken     : Cor van Langeveld 

Organist          : Berend van Surksum 

Lector          : Carolina van der Krans 

Koster          : Bertus Brouwer 

Zingen          : Psalm 122 1-3  

           : Projectlied ‘voor de verandering’ 

           : Gezang 176: 1 en 4  

Schriftlezing         : Ezechiël 17 : 22 t/m 24  

           : Tussentijds 207 : 1,2   
Schriftlezing          : Johannes 6 : 1 t/m 15 

           : Acclamatie “U Komt de lof toe”   

           : Gezang 57a: 1,3,4    

           : Tussentijds 151: 1-5 

     

 

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 
Predikant     :  

Ouderling van dienst   :  

Diaken     :  

Organist     :  

Koster     :  

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 25 maart 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: 100 Dagen tijd collecte 

 

18.30 uur GEEN DIENST 
 

   

  

 

                          Laetare 

 

             18 maart 2012 

 

                      (Verheugt U)         



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

(V)as(t)woensdagen: 
ZWO roept u op om 7 weken lang samen te vasten door 

middel van een ludieke actie.  

Aankomende week : geen snacks of chips of alcohol op 

een of meerdere dagen. Geef om elkaar, deel wat je 

hebt. Het bespaarde geld vragen wij u te sparen voor 

Moldavie. Uw vreemde valuta of oude guldens kunt u 

kwijt in de kom in de hal. U helpt er ons project in Moldavië mee. 
 

Zondag 25 maart: Jongerendienst in de Voorhof-Schitteren voor je naaste: 

Het thema is ‘Schitteren voor je naaste’. In de Bijbel wordt dit meestal ‘naastenliefde’ ge-

noemd. Naastenliefde is liefde voor je medemens. We zien daar om ons heen prachtige voor-

beelden van en daar zullen we in de dienst zeker bij stil staan. Helaas zien we ook het tegen-

overgestelde: schitteren door afwezigheid. Mensen in de steek gelaten, genegeerd of gediscri-

mineerd. Het belooft een “schitterende” dienst te worden! Voorganger  is dominee Dick 

Steenks. De muzikale begeleiding is van de band ChrisNi Combo. Kom je ook?! Iedereen is 

van harte welkom. Aanvang 18.30 uur in de Voorhof, te Woudenberg. 

 
Oud papier: 

Ondanks eerdere oproepen is de oudpapierploeg van de Voorhof nog dringend op zoek naar 

ca 5 vrijwilligers die ca 3 keer per jaar willen helpen met het oud papier ophalen( ca 3 uur 

per keer, op woensdagavonden).  

U kunt zich hiervoor melden bij Kees van Wolfswinkel tel.nr 0653-950899. 

 

Palmpasen: 
Op zondagmorgen 1 april a.s. om 9:00 uur gaan we weer palmpasenstokken maken in De 

Voorhof. Dit wordt georganiseerd door de kindernevendienst van De Voorhofgemeente, Ni-

cobergsteijnweg 139. Wil je graag een palmpasenstok maken dan kun je je aanmelden tot 24 

maart a.s. bij Marina Meijer,tel. 2667447 of via de mail: qdmeijer@hotmail.com. 

Wie heeft er nog een palmpasenstok thuis liggen. Er ontbreken er nog ongeveer 50. Graag 

vermelden als je zelf een stok meeneemt! 

 

Uitnodiging Solidariteitsmaaltijd op woensdag 28 maart in de Voorhof. 

Ook dit jaar wordt er in de Vasten/Lijdenstijd een solidariteitsmaaltijd georganiseerd, waarin 

wij onze verbondenheid met mensen in minder welvarende landen tonen. Centraal staat dit 

jaar het thema van de vastenactie van de Catharina parochie  “Help een gehandicapt kind 

van de grond”.  Dit keer gaat het om het inzamelen van geld voor kinderen met een handicap 

bij de stad Isiolo in Kenya.  Aan het eind van de avond wordt er gecollecteerd voor het pro-

ject. U kunt zich opgeven bij Angelique  Martina, tel 033-2863343 of Gerry Thiescheffer, 

tel 033-2866720 of  via de intekenlijsten, die in de hallen van beide kerken liggen.  

Wanneer: Woensdag 28 maart 2012  in de Voorhof van 17.00 tot 19.00 uur 

 

Rock Solid: Help, ik heb hetzelfde DNA! 

We maken allemaal deel uit van een familie. Groot, klein, dichtbij of ver weg. En wat is je 

relatie met je vrienden? Misschien zijn zij nu belangrijk voor je. 

De Rock Solid avond van aanstaande zaterdag heeft het thema ‘familie’.  Een bomvol pro-

gramma! De spellen doen we met foto’s , flessen, panty’s, cake, slagroom en m&m’s. We 

praten over Jezus en zijn familie en luisteren naar elkaars familieverhalen.  
Iedereen tussen de 12-15 jaar is van harte welkom om 19.01 uur in De Voorhof. Tot zaterdag! 

Moldavie: 

 Nog een week, en dan... De voorbereidingen vorderen. Elk uur een leuk programma. Na afloop 

van de dienst wordt vandaag bij de uitgang van de kerk het programma uitgereikt. Voor de taar-

ten -bakwedstrijd kunt u zich ook zondag in de kerk opgeven. Daar ligt dan een intekenlijst 

waarop u aan kunt geven dat u een taart gaat bakken. Aan deze wedstrijd is een leuke prijs ver-

bonden, dus laat uw culinaire creativiteit de vrije loop. Van zaterdag 24 maart 20:00 uur tot 

zondag 25 maart 20:00 uur gaan 11 jongeren en 4 begeleiders 24 uur lang naar de kerk. Zij or-

ganiseren in die 24 uur allemaal leuke en gezellige activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Zo 
beginnen ze met een spetterend concert en muziek workshop, is er film en filmcafé, zijn er 

workshops, spelletjestijd, lunch, hightea en diner enz. Zie de Schakel voor het programma. 

Voor elk wat wils. En natuurlijk ook zondag om 10:00 uur dienst en om 18:30 uur Jongeren-

dienst. Voor een aantal activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd, soms gaat de collecte-

zak rond. Het doel is geld inzamelen voor het project in Moldavië. Daar gaan ze voor kinderen 

aan de slag, om hun kwaliteit van leven te vergroten. Uw bijdrage komt dan ook volledig ten 

goede aan het project. U kunt deze overmaken op bankrekening 38.24.66.268 ten name van de 

Diaconie De Voorhof. SAMEN VOOR MOLDAVIË. De jongeren betalen zelf hun reisgeld.  
Tot ziens op 24 en / of 25 maart in De Voorhof. Wij verheugen ons op uw / jou komst. 

 
The Passion Rotterdam: 

The Passion vertelt met een groots en uniek muziekevenement het verhaal over het lijden, ster-
ven en de opstanding van Jezus. Bekende acteurs en artiesten brengen het eeuwenoude lijdens-

verhaal tot leven door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers. Op Witte Don-

derdag 5 april is het Willemsplein in Rotterdam het decor van The Passion. Vorig jaar zijn we 

met een bus vanuit de Voorhof gegaan. Ook dit jaar willen we graag vanuit onze gemeente met 

een bus gaan. Hoe meer mensen er meegaan, hoe goedkoper de reis wordt. Voor slechs € 15 per 

persoon kunt u meerijden met een bus. Opgeven kan via 

jacqueline.vanbentum@rondomdevoorhof.nl.  

 
Passiedienst: 

Wilt u een mooie en zinvolle voorbereiding op de Stille Week, kom dan op zondagavond 1 april 

(en dat is beslist geen grap) naar een Passiedienst die om 18.30 uur begint. . 
Met gedichten, meditatie, gebed en veel zang gaan we op weg  naar het Paasfeest. 

De zaal is open om 18.00 uur – na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot 

van een kopje koffie of thee. 

Inlichtingen: Anneke Methorst – 033 2862327 

 

Kerkdienst De Achthoek: 

Vanavond 18 maart  wordt om 18.30 uur in De Achthoek in Scherpenzeel een avonddienst ge-

houden met als onderwerp Chagall, de schilder en de liefde. Een optreden van de zanggroep 

Choral in samenwerking met ds Frans Ort. 
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