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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische Bloemschikking: 

Laetare: Het licht dat doorbreekt en het paars verandert in de kleur roze.  

Lezing: 2 Samuël 14:1-24. David opent zijn hart (groene bladeren met daarin 3 

roze anjers( liefde en lijden) en laat de verbannen zoon Absalom terugkeren 

naar Jeruzalem. Het vierde lichtje wordt aangestoken. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. N.Hildebrand-Sohier, 

Schans 25 en vanavond naar Mw. A. Kwakernaak-Berkhof, Maarten v Ros-

sumweg 13, 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: ZWO: Als opmaat voor het 

project Ethiopië is de collecte deze zondag 

al bestemd voor ons doel na Pasen. ‘Je 

kunt iemand die van vis houdt iedere dag een vis geven. Hij zal iedere keer om 

een nieuwe vis vragen. Beter is het om hem een hengel te geven en te leren hoe 

hij zelf een vis kan vangen’ Stichting Gaan en Doen / ZWO 2013 ©. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de 

commissie Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – paro-

chie organiseert.  
 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr Rietbergen-van den Bosch (Oranjelaan 5) ligt in het verpleeghuis de 

Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Mevr. Bruijnzeel -van den Essenburg (Pr. Bernhardstraat 33) verblijft in de 

Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden. 

- Dhr. J. Boshuizen, Stationsweg west 101, ligt in Isala klinieken, Locatie Sop-

hia, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.  

- Dhr J. Veldhuizen (Hoogendorplaan 30 is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

Overleden: Op 2 maart 2013 is overleden: Truus van Mourik (Dorpsstraat 

28G) op de leeftijd van 91 jaar. Een dienst in de Voorhof heeft plaatsgevonden 

op vrijdag 8 maart waarna de crematie heeft plaatsgevonden in het crematori-

um Amersfoort in Leusden. 

   

10.00 uur       4e zondag 40 dagen tijd  

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Carolien Arnold 

Diaken               : Gerda van den Brink 

Organist               : Piet de Vries 

Lector             : Johan Thiescheffer 

Koster          : Ad Kleinveld 

Zingen          : Psalm 122: 1 en 2 

           : Evangelische Liedbundel 462 : 1 en 2   
           : Tussentijds 145 : 1, 2 en 3 
           : Projectlied 

Schriftlezing         : 2 Samuël 14 : 1 t/m 24 

           : Gezang 490 : 1, 2, 4, 5, 8 

Schriftlezing         : Lucas 15 : 11 t/m 24 

           : Gezang 460 : 1en 2 

           : Tussentijds 210  

           : Evangelische Liedbundel 91 : 1 en 3 

Kind van dienst: Britt van Ginkel 

   

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  Dienst van poëzie en muziek 

Voorganger              : Hans Bouma 

Ouderling van dienst  : Nieke Meijer 

Diaken    : Cor van Langeveld 

Pianist    : Jaap van Dijk 

Koster    : Jan de Lange 

Thema: Voor jou is mijn droom 

In een eenvoudig liturgisch kader brengen de dichter Hans Bouma en de pianist Jaap van Dijk  

een drietal collages ten gehore over de Bijbelse sleutelwoorden “geloof, hoop en liefde” 

   

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Woensdag 13 maart 

19.30 uur ds. Dick Steenks Biddag 

Thema: Geef ons heden ons dagelijks brood 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor biddag en dankdag. 
 

Zondag 17 maart 2013   

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

 

18.30 uur     Geen Dienst 

    

 

             10 maart 2013 

             Laetare(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. 

Renovatie en Verbouwing: 

Zoals u mogelijk heeft gezien, is de Soos BIJNA klaar. De uitbreiding van zaal 1 met een 

berging komt eraan. Deze zondag 10 maart  2013, kunt u voor € 0,50 weer een plakje cake bij 

de koffie kopen. U kunt ook een hele cake kopen voor € 5,00  Uiteraard zolang de voorraad 

strekt. Erg fijn dat er mensen belangeloos cake blijven bakken. Onze dank daarvoor. 

De verschillende cakes worden u van harte aanbevolen. Natuurlijk wijzen we u ook weer op 

onze andere acties als; stenen, wijn, sponsoren sloophout, etc. U kunt hier meer over vinden 

bij de stand in de hal en op de website van De Voorhof. ( www.pkndevoorhof.nl ) Als u nog 

in actie wilt komen, meld het ons. Een eenmalige gift kunt u nog steeds kwijt op rek. nr. 

63.58.08.846 o.v.v. De Voorhof speciale acties. 

  
Contactmiddag: 

Dinsdagmiddag 12 maart is er weer een contactmiddag in De Voorhof. Joke de Vin uit Lang-

broek komt en het onderwerp is: "De stem".  Als u opgehaald wil worden kunt u bellen naar : 

Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700  Hartelijk welkom! 

 
Wazzup G? 
Heej gast, ben jij erbij zaterdag 16 maart?       19.01 uur in De Voorhof.         

Iedereen van 12 tot 15 jaar kan komen chillen.   Wel eens gehoord van de straatbijbel?   

Daar gaat het namelijk over: ‘geloof op straat’.   Speel mee, praat mee en luister mee.   

Be there!  

 

Uitnodiging Solidariteitsmaaltijd op woensdag 20 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 project van World Servants, “Bouwen van klaslokalen in Haïti”. Wil Kromhout  

heeft  eind 2012  met een groep actief hier aan deel genomen. Tijdens de solidariteitsmaaltijd 

zal Wil samen met Hans Luigjes over hun verblijf in Haïti in het plaatsje Atrel  vertellen en 

een presentatie geven.  Ze hebben meegeholpen met het bouwen van klaslokalen, hebben 

kinderwerk gedaan en zijn op familie bezoek geweest. U/jij  bent van harte uitgenodigd. Aan 

het eind van de avond wordt er gecollecteerd voor dit project in Haïti. U kunt zich opgeven 

bij Angelique  Martina, tel 033-2863343, Gerry Thiescheffer, tel 033-2866720 of  via de 

intekenlijsten, die in de hal van beide kerken liggen. U kunt zich t/m  17 maart opgeven.                

Waar :          In De Voorhof  Tijd:             Van 17.30 uur t/m 19.00uur  

 

Palmpasen: 
Op Palmzondag 24 maart a.s. kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 Palmpasenstokken ma-
ken. Dit doen we in de Julianaschool. We beginnen ‘s morgens om 9:00 uur. Vanaf de Juli-
anaschool lopen we dan in optocht naar De Voorhof waar om 10.00 uur de Palmpasendienst 
begint. Wil je graag een Palmpasenstok maken dan kun je je aanmelden tot 15 maart a.s. bij 
Marina Meijer, Heinelaan 25, tel. 2667447 of via de mail: qdmeijer@hotmail.com. Wie nog 
een Palmpasenstok thuis heeft kan deze weer meenemen. Wil je het even laten weten als je 
deze meeneemt? Vriendelijke groeten namens de kindernevendienstleiding,  Marina Meijer. 
 

Kerktelefoon en internet luisteraars: 
Voor de mensen die thuis luisteren: de orde van dienst (inclusief teksten eventuele liederen 
uit andere bundels) staat voortaan ook op de website: www.pkndevoorhof.nl (naast knopje 
zondagsbrief). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op weg naar het nieuwe Liedboek: 

Het komt steeds dichterbij! Op 25 mei 2013 verschijnt het nieuwe Liedboek - zingen en 

bidden in huis en kerk. Voor wie nu al wat meer wil weten over dat nieuwe liedboek wordt 

op zaterdagmiddag 16 maart a.s. in de Westerkerk (Goudvink 2) in Veenendaal een bijeen-

komst georganiseerd; aanvang: 15.00 uur. Het wordt een mix van informatie en veel (zelf) 

zingen. Er komen vragen aan de orde als: wat wordt de inhoud van het nieuwe boek 

(hoeveel liederen, en welke?), wat gaat het kosten, wat is er anders dan het ‘oude’ liedboek,  

staan er ook oude vertrouwde liederen in? Een antwoord op deze en andere vragen hoort u 

van ds. Geertien Morsink, vice-voorzitter van het ISK, de interkerkelijke stichting die het 

Liedboek uitgeeft. De muzikale leiding is in handen van Ad Verhage, m.m.v. de cantorij 

van de Andrieskerk uit Amerongen. Het orgel wordt bespeeld door Gerben Budding en de 

begeleiding op de piano wordt verzorgd door Adriaan van der Poel. 

Er is die middag een programmaboekje met 40 proefliederen verkrijgbaar à € 1,-. 

 

The Passion in Den Haag Witte Donderdag 28 maart 2013 20.30 uur: 

Ds. Dick Steenks wil graag met jongere én oudere gemeenteleden naar The Passion in Den 

Haag. The Passion beleeft dit jaar de derde editie. Na Gouda en Rotterdam, vormt nu Den 

Haag het decor van de Paasvertelling. Het hoofdpodium van The Passion Den Haag staat 

op een unieke plek, namelijk in de Hofvijver aan de kant van het Buitenhof. Het grote ver-

lichte kruis trekt langs het Vredespaleis en Paleis Noordeinde naar het podium in de Hofvij-

ver. The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Bekende Ne-

derlanders vertellen dit eeuwenoude verhaal aan de hand van bekende popsongs. Zo ver-

tolkt acteur en musicalzanger René van Kooten de rol van Jezus, zangeres Anita Meyer de 

rol van Maria en is cabaretier Jörgen Raymann de verteller vanaf het hoofdpodium. 

Ga je mee? Er is een bus geregeld die ons vanaf De Voorhof naar Den Haag rijdt 

(vertrektijd zal ongeveer 17.30 uur zijn). De reiskosten liggen, afhankelijk van de groeps-

grootte, ongeveer tussen de 11 en 20 euro. Hoe meer er mee gaan hoe goedkoper! Entree 

van The Passion zelf is gratis. Geef je snel op via steenks@pkndevoorhof.nl vóór 20 maart. 

Zie voor meer infomatie: http://www.thepassion.nl 

 

Gezellig bridgen in De Voorhof:  

We gaan met elkaar bridgen,  niet alleen voor de gezelligheid, hoewel ook dat heel belang-

rijk is, maar ook om wat geld voor de verbouwing bij elkaar te brengen. Bent u een begin-

ner of gevorderde, een thuisbridger of een clubspeler, het maakt allemaal niet uit. Op deze 

middag bent u allemaal van harte welkom. U kunt zich alleen per paar opgeven. We spelen 

op zaterdagmiddag 13 april in De Voorhof.  Uitgebreidere informatie  ligt voor u klaar in 

de stand in de hal. De kosten bedragen 15 euro per persoon.  U kunt bij aankomst betalen of 

van te voren op bankrekening nummer 63.58.08.846 t.n.v. De Voorhof o.v.v. bridge en de 

namen van de twee deelnemers.  

Het gelegenheidscomité Gerben Veltman, Jan Vlot, Betting Kroese en Jacob van Leeuwen 
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