
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezing: Johannes 12: 20-3  Thema: Loslaten om te leven 

Kleur: Paars.  De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit 

met leven. De cyclus van de graankorrel is een beeld van het leven van Jezus. 

De bladeren van de vingerplant staan voor handen die ‘loslaten’. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. J.N.Blaauwendraad-

Dirksen,  Pr. Bernhardstraat 13 en naar Dhr. H. Schots, Vermeulenhof 5. 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: 100 Dagen tijd collecte 
2e  collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

 

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. 

- Mw. N. van der Pol-van der Lee, De Nieuwe Poort 54, zal aanstaande dinsdag 

een heupoperatie ondergaan in het Meander Medisch Centrum, loc. Elisabeth te 

Amersfoort.  

 

Jongerendienst: 

De jongerendienst vanavond begint om 19.00 uur in plaats van 18.30 uur zoals 

eerder vermeld. 

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Jan Kromhout 

Diaken     : Tineke van Langeveld 

Organist     : Ton van Dienst  

Lector     : Gerda Streef 

Koster     : Cor Stuivenberg 

Zingen     : Psalm 43:1,3,4 

      : Projectlied 

      : Gezang  163 

1e Schriftlezing    : Ezechiel 33:10-11 

      : Psalm 51:4,5 
2e Schriftlezing    : Johannes 12:20-33 

      : Acclamatie 

      : Tussentijds 155 

      : Tussentijds 104 

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. 

 

 

 

 

19.00 uur:  Jongerendienst 
Predikant     : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst   : Diane Kegler 

Diaken     : Jani Boer 

Koster     : Peter van Huigenbosch 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag 1 april 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Kerk in Actie (Palmzondag) Moldovan Christian Aid, Moldavië  Met Palmpa-

sen wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie. Dit is de laatste zondag van de 100 dagentijdcam-

pagne. In Moldavië hebben jonge, alleenstaande moeders het zwaar. ‘Begin van nieuw leven’ 

wil een ander perspectief bieden door kwetsbare, jonge moeders te ondersteunen met medicij-

nen, babyvoeding en luiers. Ook krijgen de vrouwen voorlichting over hiv/aids en het voorko-

men van huiselijk geweld.  
 

18.30 uur GEEN DIENST 
 

   

  

 

                          Judica 

 

             25 maart 2012 

 

                    (Doe mij recht)         



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 : ener-

gie besparen. Een avond geen TV of computer, thermos-

taat een graadje lager…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. 

 

Paasgroetenactie ZWO & Amnesty: 

Jaarlijks organiseren wij een groet uit de gemeente aan geditineerden in Nederland en of de 

wereld rond Pasen. Dit jaar willen wij samen met u een groet zenden aan de mensen die gede-

tineerd zijn in de vreemdelingenbewaring in Zeist. Niet vanwege criminele activiteiten maar 

vanwege het ontbreken van de gewenste verblijfsdocumenten. 400 getineerden ontvangen een 

kaart. Wij vragen u om een of meerdere kaarten voorafgaand of na de kerkdienst van  

1 april te tekenen. De kaarten worden door Amnesty  bezorgd in Zeist. 
  

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 19.00 uur in de Voorhof, te Woudenberg. 

 

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 17.30 tot 19.00 uur. 

 

Elisabet / Open Deur: 

De paaseditie van Elisabet en Open Deur is beschikbaar. Heeft u belangstelling dan kunt u 

een exemplaar meenemen. U vindt beide bladen op de koffietafel en in de folderstandaard in 

het halletje.  

 
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 

 

Kinderkoor "De Nachtegaaltjes" 

Ouders van kinderen in de leeftijd van 5 jaar tot 12 jaar die weten hoe graag hun kind wil zin-

gen, kunnen hun kind(eren) opgeven voor het kinderkoor "De Nachtegaaltjes". 

De repetities vinden plaats op maandag van 16.00 uur tot 16.45 uur in het Kerkelijk Centrum 

Eben Haëzer te Woudenberg. 

Voor meer informatie: zie de poster op de zuil in de hal. 

 

OUD PAPIER: 
Het ophalen van oud papier brengt jaarlijks ca 9800,- euro op voor onze kerk, dit is dus een 

belangrijke inkomstenbron voor de kerk. Om dit te kunnen blijven doen zijn wij 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. 

 

Agenda:  

Woensdag 28 maart, Bijbelstudie Romeinen, aanvang 20.00 uur. We 

lezen de hoofdstukken 6-8. 

 
Uitnodiging: 
Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of een 
glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee te infor-
meren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.  
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