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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Liturgishe bloemschikking: 

Lezingen: Psalm 118:15-24, Johannes 20:1-18  Kleur: wit 

Thema: ‘OPEN JE HANDEN’ 

De handen in deze schikking zijn ONTVANGENDE HANDEN. 

Voor Maria van Magdala lijkt alles verloren nu Jezus is gestorven. Wanneer ze 

de Opgestane ontmoet in de tuin is er geen herkenning. 

Bij het noemen van haar naam breekt het licht door (uitbundige schikking van 

witte bloemen). Ze strekt haar handen uit naar diegene die ze dacht kwijt te zijn. 

Onze handen mogen dat licht doorgeven. Alleen met open handen is het geheim 

van de opstanding te beleven.  

 

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr en Mw de Greef, Kersentuin 

70 en naar  Mw Faber-Bourgeois, Vermeulenhof 225. 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: Paascollecte JOP. Met Pasen is er een collecte voor een belangrij-

ke 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.  

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. J. Haagsma-Fekkes, De Henschoterhof 24, heeft bij een val haar heup 

gebroken en is opgenomen in het Meander ziekenhuis, afd. B2, kamer 30, Maat-

weg 3, 3813 TZ Amersfoort. 

- Mevr. G. Schildmeijer - van Schuppen, Vermeerlaan 10, verblijft in Verzor-

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

 

 

 

   

 

 

 

10.00 uur        
Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst             : Nieke Meijer 

Diaken              : Henny Voogt 

Organist              : Ton van Dienst 

Lector    : Johan Thiescheffer 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen     

Muzikale medewerking:  

Ilonka van der Sluis, trompet, 

Gerjanne Schilperoort en Anneke Methorst, dwarsfluit, 

Werner van der Burgh, klarinet. 

 

 

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 Geen Dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten komende week: 

Zondag 12 april 2015 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten voor aanschaf van de paas-

kaars en andere kaarsen  

 

 

18.30 uur  ds. Pieter Koekkoek 

 

 

 

 

 

               5 april 2015 

                           Pasen



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. 

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. 

 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 14 april is er weer een contactmiddag.  

Onderwerp: "Koningin Emma en haar huwelijk met Koning Willem lll". 

Voor vervoer kunt u bellen naar mw. V.d.Pol (2864563) of naar mw. Aarsen (2862700) 

 

Solidariteitsmaaltijd: 

Woensdag, 25 maart  hebben we met 40 mensen uit de Catharinaparochie en De Voorhof 

genoten van een sobere, maar heerlijke, solidariteitsmaaltijd. Aan tafel gingen we in gesprek 

over hoe we elkaar "de hand kunnen rijken" om zo na te denken over het lijden van Christus. 

Leden van de ZWO commissie gaven een mooie powerpoint presentatie over het  Sanitair 

Project India, het verhaal en beelden maakte indruk. De opbrengst van de collecte na afloop 

bracht het mooie bedrag van 170 euro op. 

 

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! 

 

Musical in theater De Voorhof; 

Over twee weken is het zover: het weekend van de musical in De Voor-

hof. Op  17 en 18 april om 19.30 uur en op zondag 19 april om 14.00 

uur en 19.00 uur worden  voorstellingen opgevoerd van ‘Ruth. Van graf 

tot wieg’.  Het is een indringende 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 vrij-

willigers goed te zien en horen is. De gratis toegangskaarten zijn inmid-

dels verkrijgbaar via de website van de musical: www.musicalwoudenberg.nl. Ook kunnen 

kaarten via intekenlijsten gereserveerd worden, bij de uitgang staan een aantal medewerkers 

aan de musical klaar om reserveringen te noteren. Inmiddels groeit het aantal uitgegeven 

kaarten, met name voor vrijdagavond,  vrij snel. Het lijkt verstandig om spoedig kaarten te 

reserveren. Het beloven mooie voorstellingen te worden, met voor het eerst in de geschiede-

nis van de musicals in Woudenberg een aantal nummers met live-muziek. Graag tot ziens. 

 

Naaiatelier:  

Vanaf woensdag 8 april is Het ZWO Naai Atelier weer geopend. 

Iedere woensdag van 19 tot 21 uur kunt u terecht voor naaiwerkzaamheden of 

strijkwerk. Vrijwilligers uit De Voorhof werken voor u en ons project voor 

India. Vandaag is er tevens een folder beschikbaar voor meer informatie. 

Naaiwerk € 2,50 (grote klussen in overleg) en strijkservice € 1 per stuk. 

Graag tot woensdag, info zwo@pkndevoorhof.nl of 06-4540581 

 

Jordanië-Israëlreis 2016 – presentatieavond 23 april 19.30 uur: 

Cor van Langeveld en ds. Dick Steenks hebben samen met reisorganisatie Drietour een mooie 

reis samengesteld naar Jordanië en Israël. Deze reis 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. 
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