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ZONDAGSBRIEF 

 

Lithurgische Bloemschikking: 

Thema: Oculi mei (‘Mijn ogen’) Lezingen: Psalm 19: 8-15, Johannes 2:13-22 

Kleur: Paars. Deze zondag zijn de handen in de schikking geopend. Ze zijn 

OPEN om alle ruimte te geven aan de schoonheid van de wet. De wet die le-

venskracht geeft aan de mens. Kostbaarder dan goud en zoeter dan honing. 

Goudkleurige lap ( symbool voor het materiële goud). Drie kaarsen van bijen-

was (verwijzing naar de derde zondag en honing). 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Huisman-Derksen, Veldschans 12 en 

naar Dhr. Starreveld, de Bosrand 11. 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: Voorjaarszendingweek Kerk in Actie. 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 doorgesproken. Door de STS-methode raken miljoenen 

christenen echt geïnteresseerd in de boodschap van de Bijbel. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse 

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: 

 

 

 

 

   

  

 

   

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeyer 

Diaken              : Janny Kaljee 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector    : Carolina van der Krans 

Koster              : Cor Stuivenberg 

Zingen    : Psalm 25a:1,2 

     : Projectlied 

     : Lied: 1001 

1e Schriftlezing   : Exodus 20:1-17 

     : Lied: 541 

2e Schriftlezing   : Johannes 2:13-22 

     : Lied 451:1,2,3 

     : Lied: 542  

     : Lied: 763 

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  Taizéviering 

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Jaap de Ronde 

Diaken              : Kees van Wolfswinkel 

Koster               : Jan de Lange 

    

 

   

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Woensdag 11 maart 

19.30 uur ds. Dick Steenks Biddag  

Collecte: Voor zorgboerderij ‘t Paradijs in Barneveld.  
 

Zondag 15 maart 2015 
10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: 40 Dagen tijd collecte ZWO 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

             8 maart 2015 

                     



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. 

 

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.   

 

Amnesty Werkgroep Woudenberg: 

Deze mensen zijn vrijgelaten: De Burundese mensenrechtenverdediger en journalist Bob Ru-

gurika kwam op 19 februari vrij.  Op 12 februari zijn Mohamed Fahmy en Baher Mohamed 

voorwaardelijk vrijgelaten. Ze hadden vierhonderd dagen in gevangenschap doorgebracht. 

Deze zondag Schrijfactie voor Oeigoerse schrijver.  Nurmemet werd in 2004 gearresteerd 

nadat hij een gedicht publiceerde over een jonge duif die door mensen gevangen wordt geno-

men en zelfmoord pleegt in plaats van te willen leven in gevangenschap. De duif staat sym-

bool voor de Oeigoeren die in China systematisch worden gediscrimineerd en onderdrukt. In 

2005 werd hij veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor 'het aanzetten tot separatisme'. 

Nurmemet Yasin zou op 29 november 2014 worden vrijgelaten. Zijn vrijlating is echter nooit 

bevestigd. Het is onduidelijk of Nurmemet is vrijgelaten nu hij zijn straf heeft uitgezeten. 

Amnesty maakt zich ook zorgen om zijn gezondheid.  Wij schrijven vandaag naar de Chinese 

autoriteiten en roepen hen op om Nurnemet direct vrij te laten mocht dit nog niet het geval 

zijn. Teken de petitielijst in de hal!!! 

 

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. 

 

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 zingen van verschillende Taizé-liederen.  

Palmpasen stokken maken: 

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

te. 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. 

 

Collecte Biddag: 

Het collecte doel voor Biddag  is voor een project van zorgboerderij ‘t Paradijs in Barneveld. 
‘t Paradijs is een zorgboerderij waar mensen met een specifieke zorgvraag op de boerderij 

kunnen meewerken. Het werken met planten en dieren is stimulerend en activerend. Ook 

houtbewerking is erg geliefd. Wij willen nu geld ophalen voor aanschaf van een houtbewer-

kingsmachine, zodat men goede producten kan maken die verkoopbaar zijn. Ook zal dit de 

maker een stukje voldoening geven.  Wij hopen op een goede opbrengst. 

 

 

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: 

Er zijn ongeveer 200  formulieren ingevuld, daar zijn we super blij mee. Heeft u het formulier 

al ingevuld? U kunt het formulier via de website invullen: www.pkndevoorhof.nl/informatie-

personenboek. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier, laat het ons gerust weten! 

Wij komen u dan helpen. Heeft u geen foto? Wij kunnen regelen dat er een leuke foto wordt 

gemaakt. Indien u niet in het personenboek wilt worden opgenomen, wilt u dat ook doorgeven. 

Wij starten met het maken van het personenboek in april. Wij hopen dat we het boek kunnen 

samenstellen met veel van onze leden, om zo de betrokkenheid te vergroten. Voor meer infor-

matie kunt u contact met ons opnemen: gemeentegids@pkndevoorhof.nl.  

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

 

Taakgroep V&O: 
Kunst  in het Filosofisch Café.  Opnieuw wordt in de Soos van “De Voorhof” een Filosofisch 

Café gehouden. Rob van Gerwen, die zijn toehoorders al eens eerder verraste met zijn kijk op 

kunst, houdt een inleiding met als thema de Zin van Kunst. Hij is als docent Wijsbegeerte ver-

bonden aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn inleiding zal Sierd Smit als gespreksleider pro-

beren om met de spreker op sommige onderwerpen nog verder in te gaan. Ook zullen we samen 

naar kunst kijken. Misschien ontdekken we dan een verrassende manier van kijken naar kunst 

of elementen in kunst waardoor we zin in kunst krijgen. In de pauze kunnen we dan alvast wat 

met elkaar discussiëren. Daarna willen we met elkaar verder over dit onderwerp van gedachten 

wisselen. Iedereen die wel eens een interessant verhaal wil horen of die wat meer kijk op kunst 

wil krijgen, kan op deze avond terecht. En omdat het toch een soort café is kan er na afloop met 

een drankje nog wat worden nagepraat.  

Donderdag 19 maart om 20.00 uur;  Inloop vanaf 19.45 uur met koffie, Entree is € 5,00. 
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