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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking; 

Thema: Vragende stilte Kleur: roze 

Lezingen: Psalm 110, Matteüs 22:41-46 

Na de vragen, die we Jezus horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. 

Een zwijgen waar niet veel goeds uit komt. In dit zelfopgelegde zwijgen  

worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te do-

den. Als teken van deze stilte zien we drie bloemen (Protea’s) die dichtgebon-

den zijn. De witte open bloem (Amaryllis), staat voor de Messias: teer en toch 

vol kracht. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar .Mw. Heus-Esser, v Gendtlaan 

3 en naar Dhr. en Mw. Kisjes, Jacob Catslaan 1. Het zou fijn zijn als een ge-

meentelid 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 het werk valt van de diver-

se taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk 

actief  te laten functioneren. 

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mevr Simons, Vermeulenhof 27, is weer thuis uit het verpleeghuis. 

- Mevr Lijnsveld-Koudijs, Groenewoude, is opgenomen in het Meander Me-

disch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

- Dhr. Johan Thiescheffer, Laagerfseweg 34, heeft een knie-operatie onder-

gaan in het Meander Medisch Centrum, te Amersfoort. 

 

Geboorte: 

Op 18 maart 2014 is Teuntje Henny (roepnaam: Maud) geboren, dochtertje 

van Rogier en Marleen Voogt-van Maanen, Uitdamstraat 13, 3826 CG Amers-

foort. 

 

10.00 uur 

Predikant           : kand. R. van Riezen uit De Glind 

Ouderling van dienst              : Berthe Strengers 

Diaken               : Gerrit Jan Busser 

Organist               : Piet de Vries 

Lector               : Netty Mortier 

Koster                         : Mary Vunderink 

Zingen     : Gezang 283 vers 1, 2, 4 
      : Psalm 81 vers 1, 4 en 12 in de berijming van  

            1773. 
      : Gezang 314 
Schriftlezing      : Marcus 12 vers 28 tot 37a 
      : Alles wordt nieuw deel 3 nr 19 alle verzen 
Schriftlezing      :  Marcus 12 vers 37b tm 44 
      : Gezang 838 vers 1 en 2 
      : Gezang 286 
      : Evangelische liedbundel 218 
      

     

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  6 april2014 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Deze is bestemd voor de ZWO. 

 

18.30 uur Geen Dienst 

  

 

Theologische vragen: 

Door verschillende gemeenteleden is de vraag gesteld naar de plaats van Israel in de theologie 

en de verhouding tussen de kerk en Israel. Ds. Hans Baart uit Driebergen wil daar graag op 

ingaan en wel op dinsdag 1 april om 20.00 uur in De Voorhof. Een ieder die mee wil praten is 

van harte welkom. Ds. Baart vraagt geen honorarium; maar stelt het op prijs als er tijdens de 

bijeenkomst wordt gecollecteerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bevordering 

van een vreedzaam contact tussen Israel en de Palestijnen.  

Zie verder pagina 10 van de Schakel, april. 

 

 

           30  Maart 2014 

                         Laetare 

                  (Verheugt u) 



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. 

Alleenstaanden/gaanden: 

Vandaag, 30 - 3 - 14 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegen-

heid 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. 

 

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 31 maart in De Voorhof. Aanvang 20.00 uur. 

 

Meet and eat, 31 maart 17.30 uur: 

Voor jongeren/studenten tussen de 17/18 en 23 jaar organiseert de taakgroep JOP Meet & 

Eat: een gastvrije maaltijd met gezellige ontmoeting en boeiend gesprek. Samen met ds. Dick 

Steenks, Liesbeth van Deventer en Elly Kramer gaan we aan tafel en dan komt er vanzelf van 

alles ter sprake. Lekker eten en een goed tafelgesprek gaan immers al eeuwen goed samen! 

Maandag 31 maart van 17.30 tot 19.30 uur in De Voorhof. Voor meer informatie en opgave 

kun je bij Elly Kramer terecht: elly.kramer68@gmail.com. 
 

Contactmiddag: 

Dinsadag 8 april is er weer een contactmiddag in De Voorhof. We beginnen om 14.30 uur. 

We gaan luisteren naar Mevrouw van Delft uit Zeist. Zij is verhalenvertelster. Voor vervoer kunt u bel-

len naar Mw. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700. Hartelijk welkom! 

 

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 

 

Pastorale berichten ds. Steenks weggevallen in Schakel: 

De pastorale mededelingen van ds. Dick Steenks die in De Schakel van april 2014 hadden 

moeten staan, zijn weggevallen. Het gaat om de volgende berichten:  

 
 

De berichten staan ook op de website: www.pkndevoorhof.nl 

 

 

Ilona van Dijk, Stationsweg West 110, heeft een rugoperatie in het Wilhelmina Kinder-

ziekenhuis ondergaan. De operatie is geslaagd, thuis herstelt ze nu verder. Dat gaat lang-

zaam, maar zeker. We wensen je vanaf deze plaats veel (Geest)kracht toe. 

 

Dhr. R. van der Krogt, Rubenslaan 16, heeft een kijkoperatie aan zijn knie ondergaan en 

is daar nu thuis van aan het herstellen. Sterkte ermee! 

 

Dhr. D. Rietkerk, Paulus Potterlaan 14, heeft in het UMC Utrecht een darmoperatie on-

dergaan die goed geslaagd is. We wensen u bij het verdere herstel sterkte toe.  

 

Mw. W. van der Ploeg, De Henschoterhof 9, heeft een heupoperatie ondergaan in het 

Meander ziekenhuis. We wensen u een goede revalidatie toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen liedboek mee:  

Graag verzoeken we u om zoveel mogelijk uw eigen liedboek mee te nemen naar de dien-

sten. Er liggen in De Voorhof zo’n 40 gastliedboeken, maar die zijn de laatste tijd heel vaak 

op, waardoor we gasten geen liedboek meer kunnen aanbieden. Die gastliedboeken zijn 

aangeschaft voor gasten die onze kerkdiensten bezoeken of voor mensen die per ongeluk (!) 

hun liedboek zijn vergeten.  

 

Golden Oldies jongerendienst: 

Op zondagavond 25 mei is het thema van de jongerendienst ‘Golden Oldies’, naar het ge-

lijknamige programma van BNN dat vorig jaar op t.v. is uitgezonden en als volgt werd aan-

gekondigd: ‘ze zijn grijs, gestopt met werken, reizen al tijden op een roze-strippenkaart 

en... ze willen nog één keer vlammen! In Golden Oldies werkt een koor van veertig bejaar-

de Hagenezen toe naar een knallend concert in Koninklijk Theater Carré.’ 

Welnu, zo’n Golden Oldies zangkoor willen Klaske Keller, Sonja van Dijk en ds. Dick 

Steenks nu ook gaan organiseren. Alleen gaan we niet op het podium van Carré staan, maar 

op dat van De Voorhof! Ben je 65+ en lijkt het je leuk om wat rockliederen te zingen, geef 

je dan op voor ons ‘Voorhof Golden Oldies rockprojectkoor’. Je hoeft niet per sé goed te 

kunnen zingen, als je maar enthousiast bent! Trees Meijer is dirigente en de muzikale bege-

leiding is in handen van pianist Piet de Vries en twee plaatselijke rockers: Arnold en Gide-

on Keller. Oefenmomenten: woensdagavond 23 april om 19.00 uur, zondagmorgen 11 mei 

om 11.30 uur, zondagmiddag 25 mei om 16.00 uur (dat is voor aanvang van de dienst, om 

17.30 uur eten we met elkaar om dan vanaf 18.30 uur op te treden in de dienst).  

Opgave bij: Klaske Keller, 033 286 41 54 / kj_keller@hotmail.com of bij ds. Dick Steenks 

033 286 74 73 / steenks@pkndevoorhof.nl   

Schroom niet, zing gewoon mee en heb de avond van je leven! 

 

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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