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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Deze keer volgen we gedurende de 40 dagentijd de weg van Jezus vanaf de 

intocht in Jeruzalem, tot aan de opstanding volgens het evangelie naar Matte-

üs. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op 

het leven. ‘Zoek de stilte’ Als basis voor de schikkingen is het symbool van de 

poort gekozen. Een poort geeft een overgang aan. De poort staat ook voor ons 

zoeken naar de stilte. Thema: ‘Uitbundige stilte’ Lezingen: Psalm 118: 24-29  

Matteüs 21:6-9. Kleur: paars. Als teken van zegen zien we in de poort grote 

anthuriumbladeren als zegende handen. De komst van de Koning brengt zegen 

mee voor de mensen…alleen anders dan verwacht! Het juichen en roepen van 

de mensen staat in opvallend contrast Met de bijna voelbare stilte van Jezus. 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. van der Steeg, Eshoflaan 

13 en vanavond naar Dhr. en Mw. Balk, Trompstraat 13. Het zou fijn zijn als 

een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de 

dienst melden bij de koster. 

 

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! 

 

Collecte:   

1e Collecte: : Voorjaarszendingweek K.I.A. Levensreddende zorg voor 

kwetsbare ouderen in Moldavie. Voor verdere toelichting, zie Schakel van 

maart, pagina 6. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die 

de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinderne-

vendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr Simons verblijft voor revalidatie in het zorghotel Bovenwegen, Heide-

weg 2, 3708 AT Zeist. 

- Mevr van Leeuwen-Verduijn, Dorpsstraat 28 F, is opgenomen in het  

verpleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

 

10.00 uur 

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst              : Leendert Verweij 

Diaken               : Suzanne Siegers 

Organist               : Ton van Dienst 

Lector               : Gerry Thiescheffer 

Koster                         : Ab van den Pol 

Zingen     : Psalm 91:1,2 

Bemoediging en groet met responsie : Lied 367b 

       : Lied 839:1,2 (schoollied) 

      :  Projectlied 

1e Schriftlezing    : Zacharia 9:9,10 

                               Psalm 118:24-29 

      : Psalm 118:9,10 

2e Schriftlezing    : Matteus 21:1-9 

      : Lied 440:1,2 

      : Lied 763 

      : Lied 984 

      

 

18.30 uur Taizé viering 

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst              : Bert Boels 

Diaken               : Cor van Langeveld 

Organist               : Seline Haalboom              :  

Koster     : Jan de Lange 

Zingen      : C’est toi ma lampe 

           : Bless the Lord 

                : De noche 

Psalmlezing        : Psalm 91 

      : Alleluja 

Evangelielezing    : Lucas 4 : 1 t/m 13 

      : Mon âme se repose 

            : Dans nos obscurités 

      : Jésus le Christ 

      : Confitemini Domino 

      : Kyrie 

      : Cantarei ao Senhor 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Woensdag 12 maart 2014 

19.30 uur  ds. Pieter Koekkoek  Biddag voor gewas en arbeid 

Collecte: zie bericht in deze zondagsbrief. 

Zondag  16 maart 2014 

10.00 uur ds. Dick Steenks 

Collecte: 40 Dagen tijd collecte ZWO. 

 

18.30 uur GEEN DIENST 
 

 

             9 Maart 2014 

                    Invocavit 

           (Roept hij mij aan) 



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. 

Contactmiddag 
Dinsdag 11 maart is er weer een contactmiddag. Het onderwerp is "bijen" en hierover zal de 

heer Holland uit Renswoude van alles vertellen. We beginnen om 14.30 uur. Als u opgehaald 

wil worden kunt u bellen naar Mw. N. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar Mw. C. Aarsen, tel. 

2862700. 

 

Biddag 2014: werken met toekomst: 

Biddag voor gewas en arbeid. De prognoses zijn dat dit jaar de economie licht zal groeien, 

maar ook dat de werkeloosheid, die nu al 8,5 % bedraagt, nog verder zal oplopen. Velen ma-

ken zich zorgen over de toekomst. Tegelijkertijd hebben zij behoefte om zich te oriënteren op 

de toekomst. Ze zoeken richting voor zichzelf en voor hun kinderen en kleinkinderen. De 

biddag biedt de gelegenheid om in deze tijd van crisis stil te staan bij de vraag naar welke 

toekomst het verlangen in deze tijd van crisis uitgaat. Met het oog hierop heeft Kerk in Actie 

samenwerking met het landelijk bureau voor arbeidspastoraat DISK, materiaal voor viering 

en gesprek gemaakt rond het thema ‘Werken met toekomst’.   Veel mensen zijn door omstan-

digheden op zoek naar nieuw of ander werk. Als er maar werk is, maar waar en hoe maak ik 

een goede kans om daar ook aan een baan te komen. Mogelijk kan DISK daar hulp / onder-

steuning bieden, contacten leggen, om meer kansen te hebben bij het vinden van werk. Voor 

informatie:  www.DISK-arbeidspastoraat.nl of een van de diakenen. 

De collecte op biddag is daarom voor DISK -  arbeidspastoraat 

 

CHURCH GOT TALENT: 

Twee jaar geleden hebben de kinderen van JOP Kids met veel plezier een breiworkshop, een 

skeelerworkshop, een toneelworkshop en vele andere dingen mogen ervaren. Heeft u een bij-

zonder talent en zou u/jij dit talent over willen brengen op de kinderen van JOP KIDS. Dan 

zijn wij op zoek naar u/jou! Op dinsdagavond 25 maart willen wij een avond organiseren om 

de kinderen van JOP KIDS in aanraking te brengen met het talent van onze gemeenteleden. 

Het is de bedoeling dat u de kinderen een workshop geeft in uw/jouw talent tussen 19.00 -

20.00 uur. Mocht u materialen nodig hebben dan kunnen wij daar uiteraard voor zorgen.  

U kunt zich vanaf nu opgeven door te mailen naar jopkids@pkndevoorhof.nl of te bellen naar 

0636193063. Tevens kunt u hier ook terecht voor meer informatie over dit initiatief. 
 
Jop Kids kamp: 

Op 3 en 4 mei gaan wij weer op kamp. Om dit kamp te kunnen betalen hebben wij cake ge-

bakken die wij tijdens het koffie drinken willen verkopen. Ieder jaar proberen wij een gedeel-

te van de kosten van het kamp door middel van acties te ondersteunen. Heeft u ook zo’n zin 

in een plakje cake, dan kunt u dit voor € 0,50 kopen in de hal bij onze kraam. Heeft  u van-

daag geen tijd voor een kopje koffie, ook daar hebben wij een oplossing voor, een halve cake 

kost € 3,00 en een hele cake kunt u kopen voor  

€ 5,00. Wij zien u straks graag bij onze kraam.  

 

Jop Basics: 

Volgende week zondagochtend is er weer JOP Basics om 10.00 uur in De Voorhof, voor de 

kinderen uit groep 7 en 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofisch café met Hans Goslinga: 
Voor dinsdagavond 11 maart heeft de taakgroep Vorming & Toerusting voor de 5de keer 

weer een “filosofisch café” georganiseerd. Deze keer komt Hans Goslinga, politiek redac-

teur bij het dagblad Trouw, een verhandeling houden. Hij zal spreken over: “de invloed 

van de grote veranderingen in de wereld op ons politieke leven”. Daarbij kunt u denken 

over de immigratie met als gevolg de komst van de islam naar deze streken en de integratie 

van Nederland in de EU. Net zoals de vorige keren zullen we na de voordracht, onder lei-

ding van discussieleider Edward Arnold, met elkaar proberen d.m.v. vragen het onderwerp 

nog verder uit te diepen. Kortom, iedereen die een interessant verhaal wil horen en die goed 

gefundeerd straks een stem wil uitbrengen of die zomaar wil komen luisteren kan op deze 

avond terecht. Na afloop kan er met een drankje nog wat worden nagepraat.  

Dinsdagavond 11 maart 20.00 uur .Toegang: € 5,00  

Binnenlopen vanaf 19.45 uur en dan is er koffie  

 

NL doet op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart: 

Op deze dagen is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen vrijwilligerswerk gaan 

doen. Bij Reinaerde de Heygraeff zoeken we ook nog vrijwilligers die op zaterdag tuinen 

lenteklaar willen maken bij woningen  of  op vrijdagmiddag samen met cliënten en  mede-

werkers van het dagcentrum  willen wandelen  en/of op zaterdagmiddag samen met  cliën-

ten die in een rolstoel zitten en begeleiders van een woning naar de dierentuin willen gaan  

of met elkaar pannenkoeken gaan eten. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van 

NL doet onder kopje klus zoeken en dan Woudenberg in typen of bij Anja Veltman Email: 

AVeltman@reinaerde.nl of telefoonnummer 033 2868785.  

Op dit moment zijn we nog op zoek naar 19 vrijwilligers!!  

Uit de Kerkenraad: 

Gezocht! Over – slechts -enkele maanden zullen we in de kerkenraad afscheid 

gaan nemen van een aantal ambtsdragers omdat hun termijn erop zit. 

Wij zijn – intern-  al druk aan de slag om opvolgers te zoeken, maar we hebben hierbij ook 

onze gemeenteleden hard nodig. De Kerkenraad verzoekt u daarom allen om serieus om u 

heen te kijken, wie in aanmerking zou kunnen komen voor de volgende ambten. En wel-

licht wilt u zelf de stap maken!. 

Ouderling/scriba 

Ouderling/voorzitter voor de taakgroep Vorming en Toerusting 

Ouderling/kerkrentmeesters ( bij voorkeur 2) 

Diakenen ( 2)  

Wijkteamleden, geen ambtsdragers ( minimaal 2 vacatures) 

Wij zullen u graag informeren, wat de functies inhouden. Aanmelding en informatie bij het 

scribaat: scribaat@pkndevoorhof.nl     tel. 033 2865772 

namens de kerkenraad, uw scriba. 
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