
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische bloemschikking:  

Er worden op deze derde zondag in de veertigdagentijd geen stappen gezet. 

Het gaat in de lezing van Lucas over schuld en lijden en over de vijgenboom, die al 

voor het derde jaar op rij geen vrucht draagt  In de schikking zien we drie takken liggen 

zonder vruchten. De bloemen die er bij gelegd zijn verbeelden het lijden. De wijngaar-

denier smeekt de Heer om het nog een jaar aan te zien. Hij zal de vijgenboom extra 

verzorgen. Zal de liefde bloeien / zal de vijgenboom vrucht dragen? 

De schoenen bij de schikking staan stil naast elkaar. 

Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. Huisman-Dercksen, Veldschans 

12 en naar .Dhr. v Egdom, Kon.Emmastraat 15. 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, waaronder o.a. de kosten voor het liturgisch 

bloemschikken. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moe-

ten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen. 

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 

ook iets extra’s verdienen. 

 

Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr J. Stoffer, N. Bergsteijnweg 42, is opgenomen in het verpleeghuis Birkhoven 

Soesterweg 533,  3819 BA  Amersfoort voor revalidatie. 

- Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, is ter revalidatie opgenomen in Ama-

ris Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM te Laren. 

- Mevr. R. de Rooij, Tabaksland 4, 3931 RT, heeft een operatie ondergaan in het UMC 

Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht. Vermoedelijk is ze weer thuis. 

 

-Dhr. J. Bos, Van Mesdaglaan 14, 3931 TT, heeft een operatie ondergaan in het Mean-

der ziekenhuis.  

Doop: In de dienst van 6 maart zal Keet Beckers, dochter van Coen en Judit Bec-

kers (Vondellaan 82) de doop ontvangen. 

 

10.00 uur        
Predikant           : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst                        : Arend Hoogers 

Diaken               : Meino Huisman 

Organist     : Piet de Vries 

Lector                : Ton Mortier 

Koster                : Bertus Brouwer 

Leiding Kindernevendienst  : Hilde de Ronde en Corinne Steenks  

Zingen            : Psalm 25 : 7 en 9 

            : Lied 25a 

            : Lied 558 : 1, 4, 5 en 6 

Projectlied          : Lied 822 (3x) 

Schriftlezing                 : Exodus 6 : 2 t/m 8 

            : Psalm 103 : 1 en 2 

Schriftlezing          : Lucas 13 : 1 t/m 9 

            : Lied 547 : 1, 2 en 3 

            : Lied 910 : 2 en 4 

            : Lied 841 : 1. 2 en 4 

    

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 6 maart  2016  

10.00  uur   ds. Pieter Koekkoek 

Collecte:   ZWO 40 dagen tijd collecte. 

 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

                    Vierde zondag van Advent 
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              28 Februari 2016   

      
                         Ogen (Oculi) 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief : Reinier Vunderink. Griftpark 14.    E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

 

Beroep op ds. Dick Steenks 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wemeldinge (Zeeland) heeft een beroep op ds. 

Dick Steenks uitgebracht. Ds. Dick Steenks heeft dit in overweging. 

 

Voedselbank maart  2016: 

T-T en nog eens T. Inderdaad, we gaan deze maand voor alle soorten thee, Groen, rood, grey; 

noem maar op. Alle soorten en smaken zijn welkom. 

Dat is dus hét Thee-ma voor de maand maart. (ook voor de Thee-pa, wellicht?) 

 

Bijeenkomst alleengaanden/alleenstaanden. 
Vandaag komen we bij elkaar  na de dienst in de soos. Hartelijk welkom. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 

Jop kids kamp: 
Op 16 en 17 april gaan wij weer op kamp. Ieder jaar proberen wij een gedeelte van de kosten 

van het kamp door middel van acties te ondersteunen. We hebben dit jaar gekozen voor een 

lege flessen actie. Helpt u ons mee?  Wat is de bedoeling?  Heeft u lege statiegeldflessen dan 

kunt u deze deponeren in een grote zak in de hal. Natuurlijk kunt u ook het bonnetje of geld 

van de flessen inleveren. Wij zorgen ervoor dat de zak regelmatig geleegd wordt. Wij zame-

len lege flessen in van dinsdag 9 februari tot en met donderdag 3 maart. 

Alvast bedankt voor uw hulp!  Harriët Zanting en Jacqueline van Bentum. 

Evensong: 
Dit jaar nodigt de Vastenactiewerkgroep Catharinakerk u graag uit om te komen luisteren 

naar een soort concert in de vorm van een ‘Evensong’ , uitgevoerd door het Liturgisch Klein-

koor Simchat Tora uit Zeist. De oorspronkelijke Choral Evensong ontstond zo’n 500 jaar ge-

leden als een samenvoeging van de Vespers en Completen, de laatste twee getijdengebeden 

van de dag. De meeste koren van Engelse kerken of Colleges zingen nog steeds elke dag een 

Choral Evensong. Op enkele korte, gesproken teksten na (hier Nederlandstalige Bijbellezin-

gen van de dag) wordt de Evensong geheel gezongen. Van de gemeente wordt een actieve 

betrokkenheid verwacht in de vorm van aanhoren of meezingen met het koor, dat zo mooi 

mogelijk zingt, “haar hart verheft boven het alledaagse uit tot bij God...”. Op zaterdagavond 

12 maart 19.00 uur vindt dit plaats in de Catharinakerk. De deurcollecte komt volledig ten 

goede aan het doel van deze Vastenactie: een nurseryschool voor de peuters en kleuters in 

Blantyre, Malawi. 

 

Contactmiddag: 
De contactmiddag, die gehouden wordt op 8 maart begint om 14.30 uur. 

“De Bijbel daar zit muziek in” is het onderwerp. De presentatie is in handen van de dames 

Methorst en Appeldoorn. 

Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar mevr. Aarsen, tel. 2862700 of 

naar mevr. Veldhuizen, tel. 2861861 

Ineke v.d. Arend. 

 

 

 

Lezing door Heleen Bénard in Scherpenzeel over “Israël, Zijn kostbaar bezit” 

Op donderdag 17 maart is er in Scherpenzeel een lezing met Heleen Bénard, werkzaam bij 

stichting Christenen voor Israël. Onderwerp: Israël, Zijn kostbaar bezit. De bijeenkomst vindt 

plaats in gebouw Philalethes, Kerkplein 197a (achter de Grote Kerk). De aanvang is om 19.30 

uur, toegang is gratis. Israël, Zijn kostbaar bezit.  Heleen Bénard: “Het is God die voortdu-

rend Israël bij name noemt. Zo zegt Hij tegen Israël: ‘Je bent een kostbaar bezit en hoog geschat 

voor Mij. God zegt bijvoorbeeld ook: ‘Jullie zijn Mijn volk en jullie zijn Mijn oogappel’. He-

leen: “God zal juichen en zich verheugen over Zijn geliefde volk. Het thema ‘Zijn kostbaar be-

zit’ komt uitgebreid aan bod in Zefanja 3. Lees het zelf maar vanaf vers 16 hoe God spreekt 

over Zijn geliefde Israël.” 

Thema avond “rondom zorgen” 

In het programmaboek van taakgroep V&O staat voor 1 maart een thema avond aangekondigd 

met als thema “Rondom Zorgen”.  Deze avond zal op een andere datum plaatsvinden (nog 

nader te bepalen na de zomer). 

Tijdens de voorbereiding hebben we als taakgroep besloten om contact te zoeken met de di-

aconie. Vanuit de diaconie wordt veel, zichtbaar en op de achtergrond, gedaan en geregeld als 

er zorgen of problemen zijn. De actie voor de voedselbank, het Schuldhulpmaatje zijn duideli-

jke voorbeelden en op heel veel plekken proberen gemeenteleden het omzien naar elkaar in de 

praktijk te brengen.  

Tijdens de voorbereiding kregen we informatie over het project  Zorgzame Kerk. Via deze link 

kunt u alvast wat meer informatie vinden. 

www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/zorgzame-kerk. 

Robert Mazier, gemeenteadviseur, heeft toegezegd om een rol te vervullen bij het invullen van 

de avond. Wij hopen op korte termijn een nieuwe datum door te geven. 

Mocht u aandachtspunten of ideeen voor deze avond hebben neem dan gerust contact met ons 

op. Taakgroep Verdieping en ontmoeting,Alette van de Lagemaat. avdlagem@kpnmail.nl 

Creatieve ochtend  

Op woensdagochtend 2 maart wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georgani-

seerd.  Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, breien, quilten, sieraden maken of 

gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 

sjoelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezellige 

ochtend van te maken.  Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 

U bent weer van harte welkom!Sarianne van Oosterum. 0332864483 
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