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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische  Bloemschikking: 

Thema; Laetare (‘Verheug u’)   Lezing: Psalm 122, Johannes 6:(1), 4-15. Kleur: 

roze (roze bloemen). ‘Delende handen’.Delen betekent dat er licht doorbreekt. 

Jezus laat in woord en daad zien wat vrede en recht in het dagelijks leven bete-

kenen. Dat het delen van brood en vis overvloed geeft.  Zijn handen leggen het 

breken en delen In de onze. 

 

Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr Seeger, Schans 46 en naar Mw Lijns-

veld-Koudijs, Kersentuin 1. 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: 40 Dagen tijd Kerk in Actie collecte. 

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: 

- Mevr. Schildmeijer - van Schuppen, Vermeerlaan 10, is wegens long- en hart-

problemen opgenomen in het Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1, 3582 KE 

Utrecht.  

 

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.     

Bijbellezen uit de grondtekst.: 

 Op maandag 16 maart wil Pieter Koekkoek weer samen met u een van de 

teksten waar in de komende periode over gepreekt wordt lezen vanuit de grond-

tekst. Een letterlijke vertaling ligt gereed in de hal van de kerk. 

Aanvang 20.00 uur in De Voorhof. 

  

 

 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Bert Boels 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Sander Booij 

Lector    : Trudy Stoffer 

Koster              : Ab van den Pol 

Zingen    : Psalm 122:1,3 

Gebed voor de nood van de wereld: Lied 547:1,2,3,4 

     : Projectlied 
1e Schriftlezing   : Jozua 4:19-5:1, 5:10-12 

     : Lied: 176:1.6 

2e Schriftlezing   : Johannes 6:1-15 

     : Lied 383:1,2,3,5 

     : Lied: 546 

     : Lied: 984:1,4,5,6 

 

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 22 maart maart 2015 

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: 40 Dagen tijd collecte ZWO 

 

18.30 uur  Hof van Hedendienst Gospelkoor Together  uit Houten  

 

             15 maart 2015 

                Laetare 



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. 

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 heb-

ben we ook nog stokken. Graag opgeven voor 15 maart  

bij Annemiek gebben06@zonnet.nl   We hopen jullie te zien. Hilde & Annemiek. 

 

Paasprogramma “Einde van het begin”: 

Zondag 22 maart aanstaande organiseert Gospelkoor Together  uit Houten het  paasprogram-

ma met de titel “Einde van het begin”. Een programma van ruim een uur waarin we Jezus als 

het ware volgen in Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding en uitkijken naar zijn wederkomst. 

Het heeft de titel "Einde van het Begin " gekregen, omdat dit koornummer de kern is waar het 

met Pasen om draait: Het sterven van Jezus is niet het einde maar Zijn opstanding is een 

nieuw begin. Een programma met koornummers, twee solonummers en 6 samenzang num-

mers  uit Opwekking. Je bent van harte welkom in deze Hof van hedendienst op zondagavond 

22 maart om 18.30 uur.  

Solidariteitsmaaltijd: 

Het is inmiddels een goede traditie om in de 40-dagentijd een solidariteitsmaaltijd te organi-

seren. De 40-dagentijd kan een tijd zijn waarin je stil staat bij het lijden in de wereld. Lijden 

ver weg, ver-oorzaakt door oorlog en geweld. Lijden dichtbij, door verlies van mensen en 

zekerheden. Lijden kan er op zoveel manieren zijn. Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobe-

re vegetarische maaltijd zonder een toetje of na afloop een koekje bij de koffie, willen we het 

lijden een gezicht geven. We staan stil bij een project waar wij vanuit onze overvloed aan 

mogen geven. In het gesprek tijdens de maaltijd gaan we op zoek naar manieren waarop we 

solidariteit zichtbaar kunnen laten worden, juist in deze weken. Denk eens aan iemand in je 

vriendenkring die het moeilijk heeft, stuur degene eens een kaart of ander teken van medele-

ven. Wie weet ontstaan er meer ideeën om ons verbonden te weten met elkaar. Wanneer: 

Woensdag 25 maart 2015 om 17.30 uur Waar: De Voorhof. 

 

Naaiatelier:   

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

mei 2015, iedere woensdagavond. Wilt u meedoen als MEDEWER-

KER voor naaiwerkzaamheden en/of strijkwerk. Geef u dan op via 

zwo@pkndevoorhof.nl / 0634305081 of via de intekenlijst in de hal. 

 
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 we-

ten! 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 informatie 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. 
 

Jordanië-Israëlreis 2016 – presentatieavond 23 april 19.30 uur: 

Wie gaat er mee naar Jordanië en Israël? Cor van Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen 

met reisorganisatie Drietour een mooi reisprogramma samengesteld. De Jordanië-Israëlreis zal 

komend jaar zijn van maandag 1 t/m zaterdag 12 maart 2016. De reis zit vol eeuwenoude cul-

tuur, Bijbelse historie en gevarieerd natuurschoon. Een absoluut hoogtepunt van deze reis zal 

het bezoek aan de in de rotsen verscholen stad Petra in Jordanië zijn. Maar ook bezoeken we de 

berg Nebo, Eilat, Jeruzalem en Galilea. En natuurlijk drijven we weer een tijdje in de Dode Zee 

en varen we op het Meer van Galilea. Op donderdag 23 april a.s., 19.30 uur in De Voorhof, 

zullen we de reisplannen presenteren en precies vertellen wat voor een prachtige, inspirerende 

reis dit gaat worden. Er kunnen maximaal 40 deelnemers met de Jordanië-Israëlreis 2014 mee 

(ook niet gemeenteleden zijn welkom, dus neem gerust vrienden, buren of kennissen mee). Als 

we een groep van 30 mensen bij elkaar weten te krijgen, zijn de kosten om en nabij de € 1985.- 

per persoon (inclusief reis, verblijf, exclusief verzekeringen en souvenirs). Iedereen die belang-

stelling heeft, is van harte welkom. Wel graag van tevoren opgeven (via de mail: 

steenks@pkndevoorhof.nl of telefonisch 2867473). Als u niet kunt komen op de presentatie-

avond, maar wel graag mee wilt met de reis, laat het dan ook weten.  

Cor van Langeveld  en Dick Steenks 
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