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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Liturgische Bloemschikking: 

Thema: Afgekeerd van het Leven Kleur: Paars,  Lezing: 2 Samuël 15:1-12 

Absalom ( zwarte tulp), de zoon van David, doet een greep naar de macht. De 

ketting bij de lavastenen als teken van Absalom’s gevangenschap in zijn eigen 

machtswellust. Er branden vijf lichtjes. 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw.J.J. Dorgelo-v Hilten, 

Rembrandtlaan 4 en Mw. B.Hek-Harskamp, Nico Bergsteijnweg 12, Het zou 

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

loop van  de dienst melden bij de koster. 

Collecten:   

1e collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt 

ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die ge-

maakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de 

leden in de wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk. 

 

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 Sophia, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

 

10.00 uur       5e zondag 40 dagen tijd  

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst            : Alice Bosma 

Diaken               : Gerda van den Brink 

Organist               : Berend van Surksum 

Lector        : Nettie Mortier 

Koster     : Ab van den Pol 

Zingen      : Psalm 43:1,3 

      : Gezang 173:1,2,3,4 

      : Projectlied 

1e Schriftlezing    : 2 Samuel 15:1-12  

      : Psalm 3:1,2 

2e Schriftlezing    : Lukas 20:9-19  

      : Acclamatie 

      : Gezang: 38  

      : Tussentijds 36 

      

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 

   

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag 24 maart 2013   

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte:  Kerk in Aktie (Palmzondag) Kerk in Actie maakt zich sterk voor goede gezond-

heidszorg voor moeders en kinderen in Malawi. Op deze laatste zondag in de 40dagentijd 

vragen we daarom uw aandacht voor het Uchembere Netwerk in Malawi, die moeders essenti-

ële kennis bijbrengt over geboorte, borstvoeding en gezondheid. Ook wordt bijvoorbeeld een 

fietsambulance ingezet in moeilijk bereikbare dorpen. Deze kar, waarop een vrouw liggend 

kan worden vervoerd, redde het leven van veel vrouwen en baby’s. Wij vragen uw bijdrage 

op deze laatste zondag in de 40 dagentijd voor het totale werk van Kerk in Actie, waaronder 

het verbeteren van de gezondheidszorg in Malawi.  

 

18.30 uur     ds. Dick Steenks Jongerendienst 

    

 

   

 

             17 maart 2013 

             Judica(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. 

Agenda:  

Voorzienigheid: Troost of dreiging. 

Over het begrip voorzienigheid wil ik op 19 maart graag met u in gesprek gaan. Voorzienig-

heid neemt in het klassiek gereformeerde belijden een belangrijke plaats in. Denk maar aan de 

beroemde zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus: Alles komt ons toe uit Gods vaderlijke 

hand. En denk aan de gedachte dat God al van tevoren ieder moment uit ons leven heeft be-

paald. Maar er zou ook een andere wijze kunnen zijn om met dit begrip om te gaan als de 

nadruk wordt gelegd op de zorg van God voor zijn schepping. Graag wil ik een en ander aan 

u uitleggen en daar samen over spreken. 

De Voorzienigheid. Op 19 maart in De Voorhof. Aanvang 20.00 uur. Leiding:  Pieter Koek-

koek 

 

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  

 

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. 

 

Renovatie en Verbouwing: 

Deze zondag kunt weer wijn proeven. Als u de wijn lekker vindt, willen we u vragen deze 

actie te steunen en bevelen we aan om een wijnpakket te kopen. Kijk daarvoor bij de info-

kraam, en de  website van de Voorhof  (www.pkndevoorhof.nl) Deze wijn kost u vandaag  

€ 2.00 voor een glas met daarbij geserveerd een hartig hapje. Voor de Soos hebben we nog 

wat "sponsor"vragen; Is er nog iemand die een wat oudere laptop ter beschikking van de Soos 

kan/wil stellen?  En 100 meter  luidsprekersnoer?  Elektra buis? Elektra draad bruin/blauw/

groen/geel?  10 meter gordijnrail met rollers?  U mag ons bellen om het op te halen; 

tel. 2863424. Er wordt hard gewerkt aan de andere acties; stenen voor de berging, sloophout 

voor wat meubels. Kom gerust een kijken hoe de Soos er voor staat. Fris plafond, nieuwe 

kastdeurtjes bij het keukendeel, nieuwe bekleding op en rond de bar. We proberen door de 

acties nog wat bijeen te brengen voor andere energie zuinige lichtpunten.  Rustig gaan we 

door en kijken naar andere punten. 

Er hangen wat nieuwe gordijnen in het gebouw, de kastruimten zijn wat opgeschoond en her-

ingedeeld. Kortom er is wat bedrijvigheid in De Voorhof. 

Namens de verbouwingscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

In verband met Pasen is er na de ochtenddienst van zondag 24 - 03 voor de alleenstaanden/

gaanden in onze gemeente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in 

de opgeknapte soos?. Even samen zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het 

voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd.   

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 

Kerkelijk kookboek. 

Bent u er al aan toegekomen om uw culinaire inspiraties om te zetten in een smakelijk re-

cept?Lees over dit onderwerp in de Schakel en laat u verleiden tot het creëren van een over-

heerlijk gerecht. Stuur uw recept per e-mail naar: secretariaat.cvk@pkndevoorhof.nl  of per 

post naar Rien Stuivenberg Griftdijk 15 3931 MC  Woudenberg. U kunt het daar ook in de 

brievenbus deponeren. Help ons bij het doen slagen van deze actie en overstelp ons in de 

komende maanden met recepten. 
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