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ZONDAGSBRIEF 

 

Lithurgische Bloemschikking: 

Thema: Reminiscere (‘Gedenk’)  

Bijbellezingen: Psalm 16, Marcus 9:2-10 Kleur: Paars 

Vandaag zien we beschermende handen. De psalmdichter ervaart zo Gods han-

den. De leerlingen op de berg ( De berg is in de Bijbel de plaats van Godsont-

moeting) willen met hun handen de ervaring van intens geluk (Orchidee) be-

schermen en vasthouden. Weer beneden leren ze dat deze ervaring hen sterkt om 

hun handen te openen voor hun naaste. 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar.Mw (en Dhr) Sannen, Plantage 8  en naar 

Mw Dorgelo- v Hilten, Rembrandtlaan 4. 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: Plaatselijke diaconale doelen, de kosten gemaakt ter ondersteuning 

voor jeugdwerk binnen onze gemeente. 

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

zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 

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

 

 

Berichten uit de Gemeente: 

-Mw. M. Boshuis-den Daas, Schans 44, is weer thuis uit het ziekenhuis.  
 

 

  

 

   

 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. L. de Ronde uit Tiel 

Ouderling van dienst             : Jaap de Ronde 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Piet Blonk 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen    : Psalm 27: 2 en 3 

    : Lied 574: 1    

          : Lied 367-b    3 x 

          : Lied 574: 3 

           : Projectlied     (met open handen) 

Schriftlezing              :  II Petrus 1: 16-21                                                                        

     : Lied  517: 1 en 3 

Schriftlezing        : Marcus 9: 1 - 13 

          : Lied 517: 4 en 5 

                   : Lied  545: 1,2,3,4 en 5 

                   : Lied  634: 1 en 2 

                   : Amen (1x) 

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 8 maart 2015 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Voorjaarszendingweek Kerk in Actie. Bijbelverhalen vertellen in de Golfstaten 

In de Golfstaten wonen miljoenen christenen die hun geloof niet kunnen verdiepen. Veel van 

hen zijn arm en kunnen zelf niet lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap leidt mensen op 

om Bijbelverhalen te vertellen. Met ‘Simply the Story’ (STS) leren mensen de verhalen uit de 

Bijbel kennen en vertellen deze door. Na het vertellen van het verhaal wordt er over doorge-

sproken. Door de STS-methode raken miljoenen christenen echt geïnteresseerd in de bood-

schap van de Bijbel. 

 

 

18.30 uur  ds. Dick Steenks Taizéviering 
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BANCA DEL CIBO. ( de Voedselbank) 

Inderdaad, de komende 4 weken op zijn Italiaans. Maart is die maand van die pasta. En graag 

met die bijbehorende sauzen, si ? Zetten we de puntjes op de i ? Onder andere de i van  

macaroni, de i van spaghetti, de i van ravioli en niet te vergeten de i van sausie? 

Grazie mille. Duizend maal dank.   

Namens de voedselbank. 

 

Bedankje Voedselbank: 

Bij het artikel in de Schakel  "Bedankt voor alle levensmiddelen" (diaconie) is helaas wat 

tekst weggevallen. Graag willen wij vermelden dat de heer Rijk Beumer namens de  

Voedselbank deze dank aan ons heeft overgebracht. 

 

Contactmiddag: 

Dinsdagmiddag 10 maart is er weer een contactmiddag.  

Onderwerp: “Dolly Corns” (vlechtwerk van koren) De dames Koesveld en Florijn uit  

Lunteren zullen deze middag verzorgen. Aanvang: 14.30 uur. Voor vervoer belt u naar  

Mevr. N. v.d. Pol, tel. 2864563, of naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700. 

 

Het ZWO Indiaas Restaurant: 

Wij zoeken MEDEWERKERS;  koks, bediening en afwashulp,  

Geef u ook op voor een of meerder avonden!   Periode; 3 vrij-

dagavonden van 17 tot 21 uur 2015 in De Voorhof. Data onder 

voorbehoud; 10 april, 24 april en 22 mei 2015. Meer informatie 

en opgeven: zwo@pkndevoorhof.nl / 06-4540508, .Pieter 

Koekkoek / Gerrit Jan Busser / Lous Wijnberg / Betty Eijbergen / Diet Karel / Johan Jansen. 

Taizé viering: 

Op 8 maart a.s. vindt om 18.30 uur een Taizé viering plaats. Het thema is: “Oculi”. Oculi is 

het Latijnse woord voor `ogen` en de derde zondag in de Veertigdagentijd wordt zo genoemd.  

De voorganger is ds. Dick Steenks en er wordt medewerking verleend door het Woudenberg-

se Taizé-koor. De nadruk in deze viering ligt op het (samen) zingen van verschillende Taizé-

liederen.  

 

Palmpasen stokken maken: 

Wees welkom op Zondag 29 Maart in De Voorhof.  Vanaf 8:30 in de KND 

Ruimte. Om 10:00 lopen we gezamenlijk de kerk in. Versieringen en lekkers 

voor op de stok wordt gezorgd. Heb je thuis nog een houten kruis, graag mee 

nemen. In de kerk hebben we ook nog stokken. Graag opgeven voor 15 maart  

bij Annemiek gebben06@zonnet.nl 

We hopen jullie te zien. Hilde & Annemiek 

 

 

Naaiatelier:   

Het ZWO Naai Atelier gaat weer van start vanaf 8 april tot en met  20 mei 2015, 

iedere woensdagavond. Wilt u meedoen als MEDEWERKER voor naaiwerkzaam-

heden en/of strijkwerk. Geef u dan op via zwo@pkndevoorhof.nl / 0634305081 of 

via de intekenlijst in de hal. 

 

Spelletjes avond voor jong en oud: 

Zaterdagavond 14 Maart organiseren de jongeren van 4G   een spelletjes avond voor ouderen. 

Om 17.30 uur starten we met pannenkoeken eten, waarna we rond 18.30 uur spelletjes gaan 

doen. Wij hebben er zin in, wij hopen u ook. Wij staan klaar in de hal van de kerk. U kunt zich 

opgeven om mee te doen. Vervoer kan geregeld  worden ( tel. 0612673553) 

Namens de jongeren van 4G: Annelore, Jonna, Rik, Dick. 

 

Personenboek: 
Afgelopen zondag maakten veel mensen gebruik om een foto's te laten maken voor het perso-

nenboek.Heeft u nog geen foto? Kom dan na de dienst naar de zijzaal.  

Een formulier kunt u bij de uitgang meenemen en ook inleveren. 

Als u het formulier digitaal kunt invullen heeft dat onze voorkeur.  

gemeentegids@pkndevoorhof.nl.  

Jannette Maijen, 06-11286220, Gerda van den Brink, 06-13794955 
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