
 

Protestantse gemeente De Voorhof  in Woudenberg  
 
 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking:      Thema: Op weg in dienstbaarheid 

Kleuren: Paars en rood.Lezing: Marcus 11:1-11. De liturgische kleur voor deze 

zondag is rood voor de intrede en paars voor het passiegedeelte. Jezus gaat op 

naar Jeruzalem. De rode lap voert naar het gaffelkruis. Rood verwijst naar de 

kleur van het hart, de geest en het bloed. De Buxus is het alternatief voor de 

palm (rechtvaardige).Violen ( dienstbaarheid en nederigheid)  

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Bruijnzeel-v.d.Essenburg,  

Pr. Bernhardstraat 33 en vanavond naar Mw.Dorgelo-van Hilten, Rembrandt-

laan 4. 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: Moldovan Christian Aid, Moldavië  Met Palmpasen wordt ge-

collecteerd voor Kerk in Actie. Dit is de laatste zondag van de 100 dagentijd-

campagne. In Moldavië hebben jonge, alleenstaande moeders het zwaar. 

‘Begin van nieuw leven’ wil een ander perspectief bieden door kwetsbare, jon-

ge moeders te ondersteunen met medicijnen, babyvoeding en luiers. Ook krij-

gen de vrouwen voorlichting over aids en het voorkomen van huiselijk geweld.  
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, is weer thuis uit Ver-

zorgingshuis Sparrenheide. 

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

sialaan 2, 3851 PB te Ermelo. 

- Mw. N. van der Pol-van der Lee, De Nieuwe Poort 54, heeft een geslaagde 

heupoperatie ondergaan in het Elisabeth Ziekenhuis en is in afwachting van 

een plekje ter revalidatie.  
- Mw. N.J. van Ginkel-Koudijs, Schans 52, heeft een geslaagde heupoperatie 

ondergaan in het Elisabeth Ziekenhuis en is (naar verwachting) weer thuis. 

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

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

 

10.00 uur  

Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst   : Berthe Strengers 

Diaken     : Ali Sikkema 

Organist     : Seline Haalboom 

Lector     : Elly Kramer 

Koster     : Ad Kleinveld 

Zingen     : Met cantorij: Klim in de hoogste bomen  

          (1 c. 2 a. 3 c. 4 a.) 

      : Tussentijds 153 Mel gezang 121 (1c. 2, 3 a.) 

      : Projectlied:   Luistergoed naar de profeet 

1e Schriftlezing    : Ezechiel 33:30-33 
      : ZG I 31 (1 c. 2 a. 3 c. 4 a. 5 c. 6 a.) 

2e Schriftlezing    : Marcus 11:1-11 

      : Psalm 118 III GVL met cantorij 

      : Gezang 173 

Gedachtenis      : Gezang 

      : Gezang 172:1,3,4 

 

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:  Passiedienst 

Wilt u een mooie en zinvolle voorbereiding op de Stille Week, kom dan op avond 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 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

5 april  19.30 uur Witte Donderdag ds. Dick Steenks 

6 april  19.30 uur Goede Vrijdag ds. Pieter Koekkoek 

7 april  22.00 uur Stille Zaterdag ds. Dick Steenks 

8 april  10.00 uur Eerste Paasdag ds. Pieter Koekkoek 

  18.30 uur  Geen Dienst 

Collecte: Paascollecte. Met Pasen is er een collecte voor een belangrijke groep in onze ge-

meenten: jongeren! Leden van de gemeente en met de wereld om hen heen. JOP gelooft in 

jongeren en JOP wil kinderen, tieners en jongeren ontmoeten en hen Gods aanwezigheid laten 

ervaren met behulp van werkmateriaal, cursussen, trainingen, activiteiten en advies.  

 

 

 

             1 april 2012 

                Palmzondag 



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. 

In het ziekenhuis (maar hopelijk weer thuis voor het weekend); 

Sanne v.d. Wetering, Parallelweg 13, 3931 MS Woudenberg  
 

Overleden: Op 28 maart 2012 is overleden: Anna Margaretha Kooistra-Breedijk 

(stationsweg west 179) op de leeftijd van 75 jaar. Op 2 april is er een 
afscheidsdienst in de Voorhof. Deze begint om 12.30 uur. De 

crematie zal 

plaats vinden in het crematorium Amersfoort om 14.00 uur. 

 

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

del van een ludieke actie. Aankomende week : energie besparen. Een avond geen TV of com-

puter, thermostaat 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 gedetineerden 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 gedetineerden 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. 
  

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, 

sterven en de opstanding van Jezus. Bekende acteurs en artiesten brengen het eeuwenoude 

lijdensverhaal tot leven door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers. Op 

Witte Donderdag 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.  

 

Kinderkoor "De Nachtegaaltjes" 
Ouders van kinderen in de leeftijd van 5 jaar tot 12 jaar die weten hoe graag hun kind wil 

zingen, 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. 

 

Geen avondmaal op Stille Zaterdag 

In tegenstelling tot wat er in het kerkdienstenoverzicht in De Schakel staat, vieren we op Stil-

le Zaterdag 7 april, géén avondmaal.  

 

Belijdeniscatechisanten 
De volgende 8 belijdeniscatechisanten hebben aangegeven op zondag 15 april belijdenis van 

hun geloof te willen doen: 

Arie Blok, J.F. Kennedylaan 56  

Iris Brandenburg, Frans Halslaan 28 

Joyce van Doorn, Pr. Beatrixstraat 21 

Nathalie Hazeleger, Ter Maatenlaan 27 

Riet Kramer, Schoutstraat 38 

Ruud van der Krogt, Veenhuizerveldweg 3 te Putten 

Rebecca van de Lagemaat, Ekris 7 

Jaap de Ronde,  Piet Heylaan 66 

 

Taakgroep Eredienst: 

Misschien heeft u er als iets van gehoord maar het kan ook nieuw voor u zijn namelijk dat er in 

2013 een nieuw liedboek in gebruik zal worden genomen. Om alvast iets meer te weten te ko-

men over dit nieuwe liedboek zal Dhr. Endedijk, coördinator/secretaris van de redactie van het 

liedboek, een avond bij ons in de Voorhof komen. Hij gaat uitleg geven en liederen met ons 

zingen uit het nieuwe liedboek. 

Wanneer?  19 april 2000 uur. Van harte aanbevolen namens de taakgroep eredienst. 

 

Drank verklankt, een muzikale wijnproeverij: 

Beste gemeenteleden, u kent mij, Seline Haalboom, ondertussen als één van de organisten van 

de gemeente. Ik bespeel het orgel met veel passie en wil andere mensen graag enthousiast ma-

ken voor dit instrument. In dat kader organiseer ik samen met twee medestudenten een bijzon-

der orgelconcert waar ik u graag via deze weg voor uit wil nodigen. Het concert ‘Drank ver-
klankt, een muzikale wijnproeverij’ zal plaatsvinden op zaterdag 21 april 2012 in de Grote Kerk 

van Vianen en begint om 19.30 uur (19.00 uur kerk open). De entree bedraagt €10,00. Tijdens 

deze muzikale wijnproeverij zult u ervaren hoe de smaak van wijn en de klanken van het orgel 

samensmelten tot een mooi geheel. Reserveren is noodzakelijk en kan tot 10 april via drankver-

klankt@gmail.com onder vermelding van uw naam, het aantal personen waarmee u komt en uw 

telefoonnummer. Verder kunt u mij ook aanspreken om te reserveren. Ik hoop dat u enthousiast 

bent geworden en er 21 april bij zult zijn!  

 

Contactmiddag: 
De eerstvolgende contactmiddag is dinsdag 10 april. Aanvang: 14.30 uur. Het onderwerp is: 

Primaten/Fossielen. De heer Wijdeveld uit Veenendaal zal over dit onderwerp spreken. Harte-
lijk welkom! Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar Mw. Wildschut, tel.: 

286 1266 (alleen op maandagmorgen 9 april tussen 9 en 12 uur) of naar Mw. v.d. Arend, 

tel.: 286 2902. 

 
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.  

mailto:jacqueline.vanbentum@rondomdevoorhof.nl

