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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgishe bloemschikking: 

Thema: Palmarum (Palmpasen)   

Lezingen: Psalm 118:  1-2,  19-29. Marcus 14: 1-15:47. ‘JUICHENDE’ handen. 

De slinger van rode bloemen verwijzen naar de jassen die door de mensen uitge-

trokken werden om een rode loper te vormen toen Jezus de stad Jeruzalem bin-

nentrok op een ezelsveulen. De hedera en buxus voor de palmtakken. De handen 

juichen mee met de vele stemmen. 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naarMw Jetten-Jansen, Willem de 

Zwijgerlaan 199 en naar Dhr en Mw Kisjes, Jacob Catslaan 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: Ondersteuning van jonge kerken in Bangladesh De Baptistenkerk 

in het district Mymensingh heeft zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van Tai-

zé broeders om jonge dorpskerkjes in Bangladesh te ondersteunen. Hulp bij the-

ologische training van dorpspredikanten, zondagschoolwerk, alfabetisering, 

landbouwtrainingen en het verstrekken van kleine leningen en microkredieten 

voor gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Zo kunnen deze kerken gees-

telijk en sociaaleconomisch sterker worden en op eigen benen staan. 

2e Collecte: Tuin onderhoud: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinon-

derhoud valt. Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een 

verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mevr. Schildmeijer - van Schuppen, Vermeerlaan 10, verblijft in Verzorgings-

huis Amandelhof, kamer 106, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. 

- Mevr. Kramer-van den Brink, Kersentuin 14 en 

- Mevr. Wil Wolfswinkel, Kersentuin 65, zijn weer thuis uit het ziekenhuis 

 

In de Paaswake op 4 april a.s zal Suus ten Wolde worden gedoopt. 

 

Geboorte: Op 13 maart is Bas Mijts geboren, zoontje van Bram en Jantine 

Mijts, Valleilaan 29, 3925EK Scherpenzeel. 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 

Diaken              : Janny Kaljee 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Gerry Thiescheffer 

Koster              : Ad Kleinveld 

Zingen    : Psalm 118:1,9 

Gebed voor de nood van de wereld met acclamatie : Lied 367b 

     : Psalm 24:1,4 

     : Projectlied 

1e Schriftlezing   : Jesaja 50:4-7 

     : Lied: 547 

2e Schriftlezing   : Marcus 11:1-11 

     : Lied 555 

     : Lied: 556:1,3,5 

     : Lied 362 

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 komende week: 

Maandag 30 maart  19.00 uur Vesper Stille Week Alice Bossema 

Dinsdag    31 maart            19.00 uur Vesper Stille Week Stef Loosman 

Woensdag  1 april  19.00 uur Vesper Stille Week Henneke Loosman 

Donderdag 2 april  Witte donderdag 

15.30 uur  ds. Pieter Koekkoek    Avondmaal Groenewoude 

19.30 uur ds. Pieter Koekkoek   Avondmaal 

Vrijdag      3 april  Goede Vrijdag 

19.30 uur ds. Dick Steenks Passiedienst 

Collecte: Geen 

Zaterdag   4 april  Stille Zaterdag / Paaswake 

22.00 uur   ds. Pieter Koekkoek met medewerking van de cantorij 

Collecte: bestrijding onkosten ZWO. 

Zondag 5 april 2015 Eerste Paasdag 

10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: Paascollecte JOP. Met Pasen is er een collecte voor een belangrijke groep in onze 

gemeenten: jongeren! leden van de gemeente en met de wereld om hen heen. JOP gelooft in 

jongeren en JOP wil kinderen, tieners en jongeren ontmoeten en hen Gods aanwezigheid laten 

ervaren met behulp van cursussen, trainingen, activiteitenprogramma’s en advies.  

18.30 uur  Geen Dienst 

 

             29 maart 2015 

                      Palmzondag



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

Vespers in de Stille Week vanaf maandag 30 maart: 

In de Stille Week zijn er dit jaar voor het eerst op maandag (30 maart), dinsdag (31 maart) en 

woensdag (1 april) korte vespers in De Voorhof. Ze beginnen om 19.00 uur en duren onge-

veer een half uur. Deze vespers voor de Stille Week willen bijdragen aan verstilling en inkeer, 

op weg naar de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, om 

zo het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken en toe te leven naar de tijd van Pasen 

en de vreugde van de Opstanding. Een vesper heeft een liturgie die bij uitstek geschikt is om 

dit gedenken vorm te geven. De vorm en het karakter van een vesper of avondgebed past bij 

stilte, meditatie, gebed en inkeer. De bijeenkomsten hebben een geheimnisvol karakter. Er is 

geen uitleg, geen aankondiging van de onderdelen, er is geen uitbundigheid. Verstilling en 

verdieping zijn de kernwoorden. Maandag 30 maart 19.00 uur vesper.  

Dinsdag 31 maart 19.00 uur vesper. Woensdag 1 april 19.00 uur vesper 

 

The Passion op Witte donderdag:  
Namens taakgroep JOP nodigen we u, jullie ook dit jaar uit om gezamenlijk the Passion met 

elkaar op TV te kijken. The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Je-

zus. Dit gebeurt aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs. Dit jaar de volgen-

de  artiesten: zanger/acteur Jim de Groot (zoon van Boudewijn) speelt de rol Jezus,Jeroen van 

der Boom als Petrus, Shirma Rouse in de rol van Maria, Jeroen van Koningsbrugge als Judas 

en John van Eerd als Pontius Pilatus.Verteller is  Robert ten Brink. Ook deze keer willen we 

in De Voorhof gezamenlijk The Passion kijken en beleven. Iedereen is van harte welkom om 

op donderdag 2 april 2015 om 20.30 uur te kijken naar The Passion in de Soos van De Voor-

hof. Uiteraard is er een kopje koffie of wat fris.  

 

Een nieuwe kans!   Bezinnen bij kunst op Stille Zaterdag: 
De meesten onder u hebben de kunstwerken van Hannelieke van de Beek nu al bewonderd. 

Zij heeft haar werken uitvoerig toegelicht na de kerkdienst van 22 februari bij aanvang van de 

40-dagentijd. Op Stille Zaterdag komt zal ze opnieuw in onze kerk komen om belangstellen-

den te ontmoeten. Voor degenen die haar nog niet gesproken hebben een nieuwe kans. Ook 

kun je andere mensen uitnodigen die mogelijk geïnteresseerd zijn in haar werk. 

De kerk is open op 4 april a.s. van 11.00 – 15.00 uur. 
 

VOEDSELBANK: 

OOOH, - P - Q - R - S  - THEE !  

Na zo'n hele maand  Pasta wordt het tijd voor een lekker "bakkie" thee. Inderdaad, hét thema  

voor de maand April. THEE, in al zijn soorten, variaties, kleuren en geuren zijn weer meer 

dan welkom. Ennuh......, neem er na afloop van de Dienst  zélf ook al alvast eentje. 

THEEja en THEEjo zeggen u dank. 

Namens de voedselbank. 

 

Het ZWO Indiaas Restaurant: 

Op 3 vrijdagen na Pasen en tot Pinksteren is het ZWO Indiaas Restaurant geopend. 

Proef de sfeer van India met een 3 gangen menu voor € 19 terwijl u ons project steunt.  

U kunt nu reserveren voor op vrijdag, 10 april 2015 / 24 april 2015 / 22 mei 2015, aanvang 

tussen 17-20 uur. Meer informatie en opgeven: zwo@pkndevoorhof.nl / 06-45405081  

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

Jansen   Eet mee voor India! 

 

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. 

 

De nieuwe musical komt er aan: Over drie weken is het zover: het weekend van 

de musical in De Voorhof. Op 17, 18 en 19 april worden in totaal vier 

voorstellingen opgevoerd van ‘Ruth. Van graf tot wieg’.  Het is een indrin-

gende musical over een verhaal met liefde, ellende, vertrouwen, houvast 

en perspectief. De Voorhof is omgetoverd tot een heus theater zodat wat 

opgevoerd wordt door de tientallen vrijwilligers goed te zien en horen is. 

De gratis toegangskaarten zijn inmiddels verkrijgbaar via de website van 

de musical: www.musicalwoudenberg.nl. Ook kunnen kaarten via inteken-

lijsten gereserveerd worden. Inmiddels groeit het aantal uitgegeven kaar-

ten vrij snel. Het lijkt verstandig om snel kaarten te reserveren. Het beloven mooie voorstellin-

gen te worden, met voor het eerst in de geschiedenis van de musicals in Woudenberg een aantal 

nummers met live-muziek. Graag tot ziens. 

 

Jordanië-Israëlreis 2016 – presentatieavond 23 april 19.30 uur: Cor van Langeveld en ds. 

Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drietour een mooi reisprogramma samenge-

steld. De Jordanië-Israëlreis zal komend jaar zijn van maandag 1 t/m zaterdag 12 maart 2016. 

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. 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 

 

Bas Kramer: Vorige week zondag heb ik in de kerk en zondagsbrief een oproep gedaan om de 

actie kip4Ethiopie te helpen.Ik vertrek op 1 mei a.s. naar Ethiopië met een groep van mijn 

school en ga meehelpen aan het bouwen van een kippenschuur  waar jongeren met een beper-

king komen te werken.  Ik ben stil geworden en erg geraakt door al uw gave reacties. Ik had zelf 

al 600 euro opgehaald en u heeft vorige week ook 600 euro bijgedragen. Ik heb dus 1200 euro 

en het project  en de stichting heeft toegezegd dat ze dit bedrag verdubbelen. Dit zijn 240 kip-

pen! Heel erg bedankt en u krijgt zeker nog een reisverslag van deze actie. 

 

Personenboek: Als het er bij u nog niet van gekomen is, wilt u dan vandaag of aanstaande 

week het formulier al dan niet compleet ingevuld inleveren? Wij doen ons best om er een perso-

nenboek van te maken dat positief in de gemeente gebruikt kan worden. Natuurlijk zullen wij u 

op de hoogte brengen hoe we dit verder gaan realiseren. U kunt het formulier via de website 

invullen: www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek. Het formulier mag u ook in de hal 

van de Voorhof invullen en deponeren in de daarvoor bestemde bus. 

Bedankt voor de medewerking! 
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