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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische Bloemschikking: 

Lezing: 2 Samuël 15:13-31  Matteüs 21:1-9 

De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het 

passiedeel. Jezus weent, net als David, om het lot van de stad Jeruzalem. Ook 

hij wil de wil van God laten geschieden. Zij zijn koningen naar Gods hart. Als 

symbool is er een kroon bij de lavastenen geplaatst met daarin een schikking 

van rode rozen (liefde en lijden), als teken van het rechtvaardige koningschap 

van David en Jezus.      Er branden 6 lichtjes. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Dhr. Kooistra, Stationsweg 

west 179 en naar Mw. P.W. Leebeek-Kooyman, Kersentuin 42. 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 Aktie (Palmzondag) Kerk in Actie maakt zich sterk voor 

goede gezondheidszorg voor moeders en kinderen in Malawi. Zij vragen  uw 

aandacht voor het Uchembere Netwerk in Malawi, die moeders essentiële ken-

nis bijbrengt over geboorte, borstvoeding en gezondheid. Ook wordt bijvoor-

beeld 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.  

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: 

- Dhr J. Boshuizen verblijft in het Ziekenhuis Isala klinieken locatie Sophia, 

Dokter van Heesweg 2 8025 AB Zwolle. Zijn situatie is na een operatie verbe-

terd. 

 

Elisabet / Open Deur: 

De Paaseditie van Elisabeth en Open Deur is beschikbaar. Heeft u belangstel-

ling dan kunt u een exemplaar meenemen. U vindt beide bladen op de koffieta-

fel en in de folderstandaard in het halletje. 

 

 

10.00 uur       Palmzondag 

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst            : Bert Boels 

Diaken               : Elly Oost 

Organist               : Ton van Dienst 

Lector        : Trudi Stoffer 

Koster     : Johan Stoffer 

Zingen  De kinderen komen binnen met palmpaasstokken. 

     Zingen: He, kom mee 

      : Gezang 42:1,3 

Gloria      : Klim in de hoogste bomen 

      : Projectlied 

1e Schriftlezing   : 2 Samuël 15:13-17, 23-26, 30, 16:1,2  

     : Psalm 22:3,4  

2e Schriftlezing   : Matteüs 21:1-19  

     : Acclamatie  

     : Gezang: 120:1,3,4  

     : 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  Jongerendienst 

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Gerda Holl & Elly Kramer 

Diaken               : Sonja van Dijk 

Organist               : Piet de Vries 

Koster     : Peter van Huigenbosch 

     

Orde van avonddienst  
De dienst wordt ’s middags voorbereid. Dus thema en liturgie zijn nu nog niet bekend. Wil je 
weten wat we vanmiddag hebben bedacht, kom dan vanavond naar de Flitsvesper! 
Iedereen welkom. 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
Zie elders in de zondagsbrief. 

 

 

 

 

             24 maart 2013 

                    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. 

Kerkdiensten volgende week: 

- Donderdag  28 maart Witte Donderdag  

15.30 uur  ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude. 

19.30 uur ds Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten t.b.v. het Heilig Avondmaal. 

- Vrijdag        29 maart       Goede Vrijdag 
19.30 uur       ds. Dick Steenks 
Collecte: Geen 

- Zaterdag 30 maart Stille Zaterdag 

22.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte:Kerk in Aktie: 'Sommige mensen redden het niet door eenzaamheid, verwaarlozing, 

verkeerde keuzes en de grillen van de markt of de natuur. Bevolkingsgroepen dreigen over de 

rand te vallen of haken af. Wie dat met droge ogen aanziet, heeft weinig van Jezus begrepen. 

Op de vraag 'ben ik de hoeder van mijn broeder?' worden we uitgenodigd ja te zeggen.' 

- Zondag  31 maart  Pasen   

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: Paascollecte JOP . Met Pasen is de collecte voor de jongeren! leden van de gemeen-

te 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, activiteitenprogramma’s en advies.  

 

Flitsvesper Palmzondag: 

Vanmiddag wil ds. Steenks graag met een groep jongeren een flitsvesper in elkaar gaan zet-

ten. Een flitsvesper is een kerkdienst die we samen in één middag voorbereiden. Namelijk de 

de dienst van 18.30 uur vanavond. 

We komen om 14.00 uur bij elkaar in de Voorhof en gaan in vier groepen aan de slag om een 

mooie, leuke en interessante dienst in elkaar te zetten.  

Vind je het leuk om met (bijbel)verhalen te werken? 

Vind je het leuk om met muziek bezig te zijn (maken en/of uitzoeken)? 

Of ga je liever nadenken over de gebeden? 

Of ben je lekker praktisch en uitvoerend (handig) bezig en maak je de kerk en de liturgie 

klaar?  

Dan kunnen we met alle talenten en interesses die er zijn vast wel een hele leuke dienst in 

elkaar zetten. Kom dan vanmiddag om 14.00 naar De Voorhof en help mee! We maken dan 

samen een dienst, eten met elkaar en om 18.30 uur houden we de kerkdienst.  

 

Alleenstaanden/gaanden: 

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

den/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 Den Haag: 
De bus naar The Passion in Den Haag vertrekt a.s. donderdag om 17.30 uur vanaf de Voor-
hof. Vanaf 17.00 uur is De Voorhof open voor de deelnemers om te betalen. Deelnemers krij-
gen nog bericht over de exacte prijs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Weer een mooi initiatief : 
In onze gemeente hebben we vele actieve mensen en Jannnette Maijen- van de Lagemaat is 

daar een van. Ze is o.a. instructrice Nordic Walking. . Nu gaat zij in het voorjaar weer een 

cursus starten en daar zijn nog deelnemers welkom. De kosten van de cursus geeft ze aan 

een goed doel. Jannette wil deze keer met het geld onze bouwproject steunen. Dus niet al-

leen gezond/ sportief maar ook goed voor onze kerk. Wilt u meer informatie? 

Informatie flyers is te vinden bij de uitgang van de kerk en Jannette is te bereiken op 06-

11286220.  E-mail kan ook:Jannette van de Lagemaat <jvdl@xmsnet.nl> 

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). 

 

Verbouw en renovatie: 

Gestaag gaan we verder. We zijn blij verrast met het aanbod van gordijnrail. We kunnen, 

willen u nogmaals vragen om elektrabuizen en installatiedraad, luidsprekersnoer etc . 

Vandaag, na de kerkdienst is er speciaal voor de kinderen een SNOEPTAART. Bij de kof-

fie, thee of limonade mogen kinderen voor een kleine vrije bijdrage van de SNOEPTAART 

iets lekkers halen. Op deze manier wil de bouwcommissie uitdragen dat ook de kleinsten 

onder ons meedoen met het project om onze kerk eigentijdser 

en nog leuker te maken.  Ondertussen kunt u nog even kijken of ze nog een steen willen 

kopen of hun wijnvoorraad willen aanvullen, sloophout sponsoren. 

Gestaag groeit het bedrag. Blijft u mee helpen? 

U kunt hier meer over vinden bij de stand in de hal en op de website van de Voorhof.  

( www.pkndevoorhof.nl ) Een eenmalige gift kunt u kwijt op rek. nr. 63.58.08.846 o.v.v. 

De Voorhof speciale acties. Namens de verbouwingscommissie 
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