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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking: 

Thema: Schreeuwende stilte. Kleur: paars 

Lezing: Jeremia 7:1-11,  Matteüs 21: 10-17 

Na de intocht in Jeruzalem gaat  Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen 

de stille man op de ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. 

Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaren uit de tempel ge-

zet. De schikking aan de linkerkant met blauwe distels, felgekleurde  bloemen 

en een bramentak, drukt de boosheid uit.  Aan de rechterkant een schikking 

met witte tulpen en mos. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor 

ogen staan. 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mevr. Lijnsveld-Koudijs, Ker-

sentuin 1, kamer 9 en  naar Mevr. Wolswinkel-Bruggink, Vermeulenhof 1. 

Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich 

na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte:   

1e Collecte: : 40 Dagen tijd collecte ZWO. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 

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 is verhuisd naar Vermeulenhof 219 

- Mevr. W. van der Ploeg, De Henschoterhof 9, heeft een heupoperatie onder-

gaan in het Meander MC Maatweg 3, 3813 TZ, Amersfoort. 

- Mevr Veenhuizen, Vermeulenhof 120, is opgenomen in het Meander MC 

Maatweg 3, 3813 TZ in Amersfoort. Zij hoopt spoedig weer thuis te komen 

 

Jop Basics: 

Vandaag is er weer JOP Basics voor de kinderen uit groep 7 en 8. 

 

 

 

 

10.00 uur 

Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst              : Leny de Koeijer 

Diaken               : Meino Huisman 

Organist               : Sander Booij 

Lector               : Guus Wateler 

Koster                         : Bertus Brouwer 

Zingen     : Psalm 25 : 1 en 3 

      : Lied 288 

Tien Woorden    : Exodus 20 : 1 t/m 17   

      : Lied 299-b * 

      : Projectlied De stilte is uw huis  

         (melodie: liedboek 512) 

Schriftlezingen    : Jeremia 7 : 1 t/m 11 en Matteüs 21 : 10 t/m 17 

      : Lied 187 * 

      : Psalm 84  : 1 en 3 

      : Lied 536 : 1, 2 en 3 

 

* Liederen geoefend door zanggroep 

          

 

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! 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag  23 maart 2014 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Kerk in Aktie - Ondersteuning diaconie Almere en Oost-Groningen 

Helpen waar geen helper is. Dat doet de diaconie in Almere. In plaats van een ‘gewoon’ voed-

selpakket kunnen armen in een ‘sociale supermarkt’ met een speciaal pasje zelf eten uitzoeken 

en ‘kopen’. Ze krijgen ook direct andere vormen van hulp. Gevolg? Problemen worden struc-

tureel aangepakt. Op het platteland van Oost-Groningen groeien relatief veel jongeren op in 

werkloosheid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Diaconale helpers daar 

kijken liever naar de talenten van kinderen en jongeren, om ondanks ongunstige omstandighe-

den te groeien waar ze kunnen. 

 

18.30 uur Jongerendienst: 

  Cabaret “Geen Dienst”  
 

 

 

 

             16 Maart 2014 

                    Reminiscere 

                   (Gedenk) 



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. 

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. 
 
Zondag 23 maart 18.30 uur: Cabaret “Geen Dienst” 

Twee jongens wachten op de bus. Terwijl ze eigenlijk in de kerk hadden moeten zitten, mis-

sen ze de bus ook nog eens. Cabaretduo Tohoe Wabohoe praat en zingt over de kerk, het 

geloof en over twijfel. Een humoristische dienst met moderne samenzang, diepgang en hila-

rische momenten. Met Cabaretdienst ‘Geen Dienst’ wil Tohoe Wabohoe laten zien dat er 

meer zit achter de eeuwenoude vormen in de kerk, maar dat we soms de verbinding daarmee 

zijn verloren. Ook nemen ze ons mee op een weg langs twijfel, lijden en … lang wachten! 

 

Matteus en de profeten: 

Samen bespreken we de teksten van de komende twee zondagen vanuit een letterlijke verta-

ling van de grondtekst. De teksten liggen gereed in de hal van De Voorhof. 

Voor wie mee wil lezen: op maandag 17 maart in De Voorhof. Aanvang 20.00 uur. 

 

 

 

       Personeel gezocht 
 

 

voor het ZWO Naai-Atelier! 

Wilt u ons helpen van niets, iets te maken,  

met het herstellen, verstellen van kleding en produce-

ren bijzondere dekentjes. 

Wanneer: Een aantal uren op een of meerdere woens-

dagen (overdag of ’s avonds) vanaf Pasen tot en met Pinksteren (ZWO project) van  30 april 

tot en met 04 juni 2014. Doet u mee, met, of zonder, eigen naaimachine?  

Gezellig en u draagt daadwerkelijk bij aan ZWO – Oikocredit. 

Opgave en meer informatie via Gerrit Jan Busser – ds. Pieter Koekoek – Johan Jansen – Lous 

Wijnberg – Henk Markvoort of via zwo@pkndevoorhof.nl / 06-20303516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing Kees van Houten over Matteüs en Johannes Passion: 

Zet vast in uw agenda: dinsdag 15 april 20.00 uur in De Voorhof, een zeer boeiende lezing 

van Kees van Houten over de verschillen tussen de Matteüs en Johannes Passion. Zie voor 

meer informatie onze website: www.pkndevoorhof.nl 

 

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!!  

Berichtje van de Kindernevendienst: 

Vanaf vandaag kunnen de kinderen hun verwerkinkjes, die zij gemaakt hebben tijdens de 

Kindernevendienst, ophalen na de dienst in de Kindernevendienstruimte. 

Groetjes van de leiding Kindernevendienst. 

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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