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ZONDAGSBRIEF 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Mw. Dorgelo-van Hilten, 

Rembrandlaan 4,en vanavond naar  Dhr. en Mw. de Greef, Kersentuin 70.  

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 Actie. Tachtig procent van de bevolking in Burkina 

Faso is voor haar levensonderhoud afhankelijk van de landbouw.  De proble-

men nemen toe door klimaatverandering: droge periodes duren langer. Negen 

maanden per jaar is het er extreem droog. Regenbuien worden zeldzamer en 

komen steeds vaker als slagregen. In het regenseizoen spoelen de stortbuien 

dan veel vruchtbare grond en jonge gewassen weg. Dat heeft catastrofale ge-

volgen voor de oogst. De organisatie ODE helpt boeren en boerinnen om hun 

voedsel te verbouwen en hun armoede te verminderen.  De organisa-

tie helpt hen o.a. met irrigatiesystemen, waterputten, zaaigoed en meststoffen, 

gezondheidszorg en het verkrijgen van microkredieten.  

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 van Bentum-van der Wiel, Bernhardstraat 33, is voor revalidatie opge-

nomen in het verpleeghuis “Lisidunahof , Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden.  

Overleden: Op 9 april 2014 is overleden: Christina Geldof-Minderhoud op de 

leeftijd van 91 jaar. Op 12 april was er een dankdienst in De Voorhof waarna 

de begrafenis heeft plaats gevonden op de begraafplaats te Woudenberg. 

 

Geboorte: 

Op 3 april is Tessa geboren, dochtertje van Bart en Géliene Boshuizen, Albert 

Cuyplaan 13. 

 

Doop in de Paasnacht 

In de Paasnacht, tijdens de vi:ering op Stille Zaterdag 19 april, zal Tessa  Cor-

nelia Fredrika worden gedoopt, dochtertje van Bart en Géliene Boshuizen. 

  

 

 

10.00 uur Schoolkerkdienst bovenbouw  
Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst              : Gerda Holl 

Diaken               : Cor van Langeveld 

Organist               : Berend van Surksum 

Koster                         : Ad Kleinveld 

Zingen      

 

Er is een Liturgie. 

 

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  

Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst              : Gerry Thiescheffer 

Diaken               : Gerard Mateman 

Organist               : Seline Haalboom 

Koster                         : Jan de lange 

 

De avonddienst is een zangdienst. We zingen de lijdensliederen, afgewisseld met lezingen uit 

Matteus 26 en korte toelichtingen. 

  

Zingen     : Lied 550:1,2 

Lezing      : Matteus 26:1-5 

      : Lied 536 

Lezing      : Matteus 26:6-13 

      : Lied 558:1,2,3 

Lezing      : Matteus 26:14-16 

      :  Lied 562:1,2 

Lezing      : Matteus 26:17-25 

      : Lied : 556:1,2,3 

Lezing      : Matteus 26:26-30 

      : Lied 393:1,3 

Lezing      : Matteus 26:31-35 

      : Lied 560 

Lezing      : Matteus 26:36-46 

      : Lied 582:1,2,3 

      : Lied 575:1,2 

 

              13 April 2014 

                      Palmzondag 
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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.  

 

Elisabet / Open Deur: 

De Paaseditie van Elisabet en Open Deur is beschikbaar. Heeft u belangstelling dan kunt u 

een exemplaar meenemen. U vindt beide bladen op de koffietafel en in de folderstandaard in 

het halletje.  

 

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 boeiende lezing van Kees van Houten over de verschillen tussen de Matteüs en 

Johannes Passion. Zie voor meer informatie onze website: www.pkndevoorhof.nl 

Golden Oldies jongerendienst: 

Op zondagavond 25 mei is het thema van de jongerendienst ‘Golden Oldies’. Ben je 65+ en 

lijkt het je leuk om wat rockliederen te zingen, geef je dan op voor ons ‘Voorhof Golden Ol-

dies rockprojectkoor’. Je hoeft niet per sé goed te kunnen zingen, als je maar enthousiast 

bent! 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Donderdag  17 april  Witte donderdag 

15.30 uur Viering Heilig Avondmaal in Groenewoudeds.  

  Dick Steenks en stagiaire mw. I. Verweij-Postma   

19.00 uur ds. Dick Steenks en stagiaire mw. I. Verweij-Postma  

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder de kosten t.b.v. het Heilig Avondmaal. 

Vrijdag  18 april Goede Vrijdag 
19.30 uur ds. Pieter Koekkoek 

Geen Collecte 

Zaterdag 19 april Paaswake 

22.00 uur ds. Dick Steenks  

Collecte: ZWO t.b.v. de onkosten 

Zondag  20 april 2014 Pasen 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: JOP. Zie verdere toelichting pag. 6 van de  Schakel (april) 

18.30 uur Geen Dienst 
 

Op zoek naar een boek: 

Weet u nog niet waar de vakantie doorgebracht gaat worden? Laat u inspireren door de 

veelheid aan reisgidsen en reisverhalen op onze voorjaarsboekenmarkt.  

Kom op 3 mei naar De Voorhof, tussen  09.30 en  14.30 uur. 

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 

 

Kunstwerken:  

Beste gemeenteleden, 

In een tweetal zalen hangen kunstwerken met een religieuze afbeelding. Graag kom ik in 

contact met de makers. Als u er iets van weet hoor ik het graag van u.  
Namens de bouwcommissie  André van der Veen Tel. 033 286 3424 

 

Gemeenteavond 15 mei 2014 19.30 uur: 
Op 15 mei wordt onze jaarlijkse gemeente-avond gehouden. We zouden het erg leuk vinden 

als er veel gemeenteleden naar deze avond komen, omdat het een belangrijke avond voor 

onze gemeente is. Het gaat over wie we (willen) zijn en wat we willen en kunnen doen als 

gemeenschap van gelovigen. De agenda vindt u binnenkort op onze website. Noteer de da-

tum vast! 
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