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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische Bloemschikking: 
Thema: ‘Zie het nieuwe Leven’   Kleur: wit    Lezing: Samuël 23:1-7;  Johan-

nes 20:1-18.  Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar 

het Leven heeft het laatste Woord. We vieren de opstanding van Jezus door de 

gehele weg van lavastenen tot een feestelijke Paastuin met witte bloemen 

(tulpen, primula’s, ranonkeltjes) te maken. De opgerolde witte doek staat sym-

bool voor de windsels waarin Jezus was gewikkeld in de kribbe en aan het eind 

van zijn leven zich heeft ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft. Het 

nieuwe Leven is opgestaan ( grote brandende kaars).  
 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw.C. Koudijs-Esser, 

Pr.Beatrixstraat 16 en naar  Mw. W. v Kleef-Heikamp, Burgwal 111. 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:  : Paascollecte JOP . Met Pasen is de collecte voor de 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, ac-

tiviteitenprogramma’s en advies.  

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, Stationsweg west 101, verblijft nu in het Meander Med. 

Centrum loc. St. Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110, 3816 CP Amersfoort.  

 

Overleden:  

Op 24 maart 2013 is overleden: Carolina Sophia Rietbergen- van den Bosch op 

de leeftijd van 90 jaar. Zij verbleef de laatste periode in het verpleeghuis de 

Lichtenberg in Amersfoort. De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 

maart in crematorium Den en Rust in Bilthoven. 

 

10.00 uur       Eerste Paasdag 

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Carolien Arnold 

Diaken               : Gerrit Jan Busser 

Organist               : Piet de Vries 

Lector             : Gerda Streef 

Koster          : Anton Veldhuizen 

Zingen   
 

 

Er is een Liturgie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7 april 2013 Doopdienst  

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Volgende week zondag zullen Fedde Henrik Schaapveld, zoontje van zoontje van 

Marije ter Maat en Christiaan Schaapveld, Termaatenlaan 31, en Dani Vink, zoontje 

van Pieter en Leonie Vink, Hanzenboulevard 25 Amersfoort, gedoopt worden.  
 

Collecte:  Deze is bestemd voor de ZWO 

 

18.30 uur 

 

Geen dienst 
 

 

 

             31 maart 2013 

                 Eerste Paasdag 



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. 

 

Elisabet / Open Deur: 

De Paaseditie van Elisabeth 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. 

 

Zangdienst 14 april 18.30 uur: 

Op zondagavond 14 april houden we een zangdienst waarin ds. Steenks samen met vicaris 

Helmert-Jan van Maanen voorgaat. Iedereen kan voor deze dienst zijn of haar favoriete lied 

opgeven graag mét een korte motivatie waarom je dit lied gekozen hebt. Er zal dan een top-10 

samengesteld worden uit de aangeleverde liederen, die we die avond in de kerkdienst gaan 

zingen. De liedkeuze kan worden gemaild (steenks@pkndevoorhof.nl) of door de brievenbus 

worden gedaan (W. de Zwijgerlaan 25). 

 

Contactmiddag: 
Dinsdag 9 april is de volgende contactmiddag. Mevrouw van Groeningen heeft het volgende 

onderwerp: "Israël. Joodse traditie met dans". 
Het vervoer naar De Voorhof wordt geregeld door Mevrouw v.d. Pol, tel. 2864563 en door 

Mevrouw Aarsen, tel. 2862700. 

 

VOORJAARSFEEST: 
’t Is echt waar, het kerkgebouw is alweer aan een opknapbeurt toe. En u hebt de grote eer 

daaraan mee te werken. Kom woensdag 3 april 2013 om 9.00 uur naar De Voorhof.  

Gera staat u daar op te wachten met een warme glimlach, een kopje koffie met … en met 

schone doekjes, dweilen enz. De rest mag u doen. Hulp van iedereen is welkom. Hoe meer 

zielen hoe sneller we klaar zijn. De laatste keren waren er ook twee mannen, die kunnen ook 

nog wel wat versterking, vooral tijdens de koffiepauze, gebruiken tegenover al die vrouwen.       

We verwachten velen van u a.s. woensdag.   

Tot woensdag. 

Ineke van Leeuwen 

 

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). 

 

Gezellig bridgen in De Voorhof:  
We gaan met elkaar bridgen,  niet alleen voor de gezelligheid, hoewel ook dat heel belangrijk 

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

dagmiddag 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 alleen 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> 

Van de verbouwingscommissie: 

Misschien is het u al opgevallen maar de geschilderde doeken, die jaren op de gang naar de 

soos hebben gehangen en nog een op de gang, zijn weggehaald. 

Ze zijn niet weg hoor! Ze krijgen gewoon een andere plek. Op de plaats waar de doeken 

hebben gehangen zijn schilderijrails aan gebracht en op de gang hangen nu de 14 Kruis-

wegstaties Het is niet perse de bedoeling dat deze hier blijft hangen. Terug in de kerkzaal is 

ook een optie. Nu voor Pasen hebben ze even een plaats gekregen. 

De schilderijrails die in de gang zijn geplaatst geeft ook de mogelijkheid om andere dingen 

op te hangen. Zo is het mogelijk om wat variëren met de wanddecoratie.  

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. We willen u verder melden dat we met elkaar 25% van het op te 

halen bedrag bijeen hebben gebracht. Blijft u mee helpen. 

Namens de verbouwingscommissie  

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 informeren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.  
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