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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking; 

Thema: Gewelddadige stilte. Lezingen: Psalm 118:13-23,  Matteüs 21:33-46. 

Kleur: paars.   Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we de 

gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de 

afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt, links in de poort, waarmee hij deze 

gelijkenis op zichzelf betrekt. Druiven en kruikje verwijzen naar de wijngaard. 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Mw. Leebeek-Kooijman, 

Kersentuin 42 en naar Mw. Huisman-Dercksen, Veldschans 12. 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: : 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’ voedselpakket kunnen armen in een ‘sociale super-

markt’ met een speciaal pasje zelf eten uitzoeken en ‘kopen’. Ze krijgen ook 

direct andere vormen van hulp. Gevolg? Problemen worden structureel aange-

pakt. Op het platteland van Oost-Groningen groeien relatief veel jongeren op 

in werkloosheid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Diaco-

nale helpers daar kijken liever naar de talenten van kinderen en jongeren, om 

ondanks ongunstige omstandigheden te groeien waar ze kunnen. 

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: 

- Mw. W. van der Ploeg, De Henschoterhof 9, is weer thuis. 

- Mevr Veenhuizen Vermeulenhof 120 is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

 

 

10.00 uur 

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst              : Gerry Thiescheffer 

Diaken               : Henny Voogt 

Organist               : Ton van Dienst 

Lector               : Johan Thiescheffer 

Koster                         : Johan Stoffer 

Zingen     : Psalm 25:7,9,10 

      : Lied 367b (na de woorden: Zo bidden wij u  

           samen) 

      : Lied 574 

      : Projectlied 

1e Schriftlezing    : Jesaja 5:1-7, Psalm 118:13-23 

      : Lied 552:1,2 

2e Schriftlezing    : Matteus 21:33:46 

      : Lied 317:1,2 

      : Lied 466:1,6,7 

      : Lied 367e na de woorden: Zo bidden wij u samen 

      : Lied 418 

     

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:    : Cabaretduo Tohoe Wabohoe 

  Cabaret “Geen Dienst”   
Ouderling van dienst              : Elly Kramer 

Diaken               : Sonja van Dijk 

Koster                         : Ad Kleinveld. 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag  30 maart 2014 

10.00 uur kand. R. van Riezen uit De Glind 

Collecte: 40 Dagen tijd collecte ZWO 

 

18.30 uur Geen Dienst 

  

 

 

 

 

 

             23 Maart 2014 

                         Oculi 

                     (ogen) 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 
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!  

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Zondag 30 - 3 - 14 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegenheid 

om met elkaar koffie te drinken in de soos. Gezellig even bijpraten en elkaar tot steun te zijn 

of iets leuks doen. Aan het einde eten we gezamenlijk een broodje. Kom gerust de deur staat 

open. 

 

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 

 

 

        

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jop Kids kamp: 

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

gebakken die wij tijdens het koffie drinken willen verkopen. 

Ieder jaar proberen wij een gedeelte 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 vandaag 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. 

 

 

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) 

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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