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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking; 

Lezingen: Zacharia 13:1-9  Matteüs 26: 31-35, Thema: Verraderlijke stilte 

Kleur: paars. Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leer-

lingen hem die nacht zullen afvallen. ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloo-

chenen zal ik u nooit.’  Hoe anders zal het gaan. Aan de ene kant van de poort 

drie felle harde bloemen (Strelitzia’s) die de stevige taal van Petrus weerge-

ven. Daarbij opstaand blad als een zwaard. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. van Leeuwen-Verduyn, 

Vermeulenhof 219 en naar Dhr. Thiescheffer, Laagerfseweg 34. 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: : Deze is bestemd voor de 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 Lijnsveld– Koudijs, Groenewoude is weer thuis uit het ziekenhuis  

- Mevr van Bentum-van der Wiel (Bernhardstraat 33) is na een geslaagde 

heupoperatie voor revalidatie opgenomen in het verpleeghuis Lisidunahof , 

Lisudinalaan 18, 3833 BS Leusden. 
 

Zanggroep Liederen Nieuwe Liedboek: 

Vandaag oefenen we voor aanvang van de dienst weer een tweetal liederen uit 

het Nieuwe Liedboek. Lied 560 en lied 948. Achterop bij de orde van dienst 

staan de liederen, die we oefenen, gemerkt met een sterretje *. Elke keer als 

we oefenen kunt u de liederen op deze manier vinden op de orde van dienst, 

zodat u ze vanaf uw plaats ook mee kunt oefenen. 
 

Elisabet / Open Deur: 

De Paaseditie van Elisabet en Open Deur is beschikbaar. Heeft u belangstel-

ling dan kunt u een exemplaar meenemen. U vindt beide bladen op de koffie-

tafel en in de folderstandaard in het halletje.  

10.00 uur 

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst              : Alice Bossema 

Diaken               : Tineke van Langeveld 

Organist               : Ton van Dienst 

Lector               : Ton Mortier 

Koster                         : Ab van den Pol 

Zingen     : Psalm 43:3,4 

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

            samen) 

      : Lied 948* 

      : Projectlied 

1e Schriftlezing    : Zacharia 13:1-9 

      : Lied 610:3,4,5,6 

2e Schriftlezing    : Matteus 21:33:46 

      : Lied 560* 

      : Lied 547:1,4,5,6 

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

      : Lied 542 

* 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! 

 

 

18.30 uur GEEN DIENST 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 
 

Zondag  13 april 2014 

10.00 uur ds. Dick Steenks   

Deze zondag is er een School-Kerkdienst. De leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Juliana-

school werken aan deze dienst mee.  

Collecte: Kerk in Actie. Klimaatverandering en landbouw in Burkina Faso. Voor verdere 

toelichting zie pagina 6 van de Schakel (april). 

 

18.30 uur ds. Pieter Koekkoek 

In deze dienst  in Vespervorm staan we stil bij de teksten van de week die voor ons ligt, de 

weg van Jezus naar Golgotha. Samen lezen we en zingen de (bekende) lijdensliederen. 

 

Eigen liedboek mee: 

Graag verzoeken we u om zoveel mogelijk uw eigen liedboek mee te nemen naar de diensten. 

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 aange-

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

liedboek zijn vergeten.  

 

 

              6 April 2014 

                         Judica 

                (Doe mij recht) 



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. 

Palmpasenstokken maken zondag 13 april 08.45 uur in Julianaschool: 

We gaan ook dit jaar met de kinderen Palmpasenstokken maken. We doen dit vóór de kerk-

dienst begint, zodat we in een vrolijke optocht de kerkzaal in komen lopen. Alle kinderen van 

groep 1 t/m 8, kunnen op zondagmorgen 13 april naar de Julianaschool komen om daar een 

Palmpaasstok te maken. De kinderen moeten wel zelf een houten kruis meenemen die als 

Palmpaasstok versierd kan worden. Voor de versieringen wordt gezorgd. Ouders kunnen hun 

kinderen brengen bij de Julianaschool om 8.45 uur. Ouders kunnen dan zelf naar de kerk 

gaan. Met de kinderen lopen we dan om 9.50 uur vanaf de Julianaschool naar De Voorhof, 

om daar om 10.00 uur binnen te komen. We hopen je te zien op 13 april om 8.45 uur in de 

Julianaschool. En vergeet je stok niet! 

Wilt u helpen bij het stokken versieren? Graag, we kunnen wel wat handen gebruiken! Geef u 

op bij Corinne  Steenks: 033 286 74 73 of mail: c.steenks@kpnmail.nl 
 

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! 

 

The Passion: 
Op donderdag 17 april, Witte Donderdag, wordt het jaarlijkse bijbelse-popevenement The 

Passion gehouden. The Passion is een spraakmakende hervertelling van de laatste uren van 

het leven van Jezus. Tijdens het evenement vertolken bekende artiesten, aan de hand van een 

hedendaags Nederlandstalig repertoire, het eeuwenoude lijdensverhaal. 

The Passion, dit jaar in Groningen, wordt om 20.30 uur live door de EO uitgezonden. We 

nodigen u en jou uit om dit bijzondere evenement op een scherm in de kerkzaal te komen 

kijken. Iedereen is welkom.   Graag tot 17 april, 20.30 uur.  

 

Lezing Kees van Houten over Matteüs en Johannes Passion: 

De taakgroep Verdieping en Ontmoeting organiseert op 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. Steenks die in De Schakel van april 2014 hadden moeten 

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

 

 
 

 

 

- 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 

ondergaan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 én 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. 

 

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 deze ambten. En wellicht wilt u zelf de stap maken!. 

- Secretaris (scriba):  ouderling met bijz. opdracht  

- Voorzitter taakgroep Verdieping en Ontmoeting: ouderling met bijz. opdracht 

-  Kerkrentmeester:    ouderling met bijz. opdracht  

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. 

Beste gemeenteleden: 

Met vreugde wil ik u meedelen dat Casper en ik elkaar op 6 mei 2014 eeuwig trouw zullen 

beloven. Wij vragen een zegen over ons huwelijk in de Hervormde Kerk te Wijk bij Duur-

stede. Deze dienst begint om 13.45 uur. Graag nodigen wij u via deze weg uit om de dienst 

met ons mee te beleven. Na de dienst is er gelegenheid om ons te feliciteren. Wees wel-

kom! 

Een hartelijke groet, Seline Haalboom 
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