
 
 
 
 
 

 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Vandaag gaat het in de lezing van Lucas over de zorg om wat verloren is. Jezus vertelt 
het verhaal van de verloren zoon. In de schikking staat een geopende deur in de vorm 
van de Hebreeuwse letter D, DALET. De vader kijkt uit naar zijn zoon en ziet hem al 
van verre aankomen. Hij is blij over zijn terugkeer. In de deur is een roze roos geplaatst 
(de Vader). Bij de schikking liggen aardappelschillen, die de verloren zoon at bij ge-
brek aan beter en aan de andere kant staat hedera als verbeelding van de trouw van de 
andere zoon aan zijn vader. De paarse kleur van deze tijd wordt al lichter, er schemert 
roze doorheen. Pasen komt dichterbij. Schoenen bij de schikking geven aan dat we 
weer in beweging komen. 
 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar  Mw. Dorgelo-v. Hilten, Rembrandt-
laan 4 en naar Mw. Hazeleger-v d Berg, Blotenburgerhof 9. 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: ZWO 40 dagentijd. 
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt 
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
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. 
- Dhr G. Kramer, Schoutstraat 38, verblijft voor revalidatie in het verpleeghuis  
Amerhorst, Zandbergenlaan 44 in Amersfoort. 
 - Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, is ter revalidatie opgenomen in  
Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM te Laren. 
 
  
 
 

 
10.00 uur      Doopdienst  
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                        : Bert Boels 
Diaken               : Johan Jansen 
Organist     : Sander Booij 
Lector                : Annelies Buurmans 
Koster                : Erwout Blokhuis  
Leiding Kindernevendienst  : Sylvia van de Peut en Gerda Holl  
Zingen       
 
 
Vandaag zal Keet Beckers, dochter van Coen en Judit Beckers (Vondellaan 82) de doop ont-
vangen.  
 
 
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! 
 
 
Er is een liturgie 
 
 
 
 
 
 
18.30   uur Geen Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
 
Woensdag 9 maart 2016 
19.30 uur  ds. Pieter Koekkoek  Biddag voor Gewas en Arbeid 
 
Zondag 13 maart  2016  
10.00  uur   ds. P. Goedendorp   
Collecte:   ZWO 40 dagentijd. 
 
 
18.30 uur  ds. Dick Steenks  
Taizéviering met medewerking van het Taizékoor.  
Thema: ‘In uw handen beveel ik mijn geest’. 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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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?) 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op maandag 7 maart lezen we weer een tekst vanuit de grondtekst. Dit keer Johannes 20:1-
18. De vertalingen liggen gereed in de hal van de kerk.  Aanvang: 20.00 uur 
 
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 Appel-
doorn. Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar mevr. Aarsen, tel. 2862700 
of naar mevr. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke van den Arend  
 
Bidstond voor gewas en arbeid:  
Op woensdag 9 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. 
collecte: Op biddag denken we dit jaar  aan de extreme armoede die er  is in de wereld. 
De biddag collecte is voor Compassion. Compassion helpt de meest kwetsbare kinderen. Ze 
krijgen voeding, medische zorg en onderwijs. Alle kinderen horen ook over Jezus’ liefde voor 
hen en dat ze waardevol zijn in Gods ogen en dat heeft enorme invloed op hun eigenwaarde. 
Hierdoor kunnen zij zich beter ontwikkelen en vaardigheden leren die ze nodig hebben om 
voor zichzelf en hun families te zorgen. Helpt u mee armoede te verslaan door te geven voor 
Compassion tijdens de biddag collecte of via een gift?  informatie: www.compassion.nl  
Giften: Diaconie PG De Voorhof: NL45 RABO 0382 4662 68 o.v.v. Compassion 
 
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. 
 
Taizédienst 13 maart 18.30 uur: 
Op zondagavond 13 maart 18.30 uur is er een Taizéviering met medewerking van het Tai-
zékoor. Thema: ‘In uw handen beveel ik mijn geest’. 
 
Palmpasen: 
Op zondagmorgen 20 maart om 9:00 uur gaan we weer Palmpasenstokken maken in de Ko-
ningin Julianaschool, Ekris 25. Tegen tien uur gaan we dan al zingend in optocht met de stok-
ken naar De Voorhof. Dit wordt georganiseerd door de school én de kindernevendienst van 
De Voorhofgemeente, Nicobergsteijnweg 139. Wil je graag een Palmpasenstok maken dan 
kun je je aanmelden tot 14 maart bij Mirjan Schep via de mail:  mirjanschep@hotmail.com 
 
 
 

 
KERKBALANS 2016: 
Tot  2 maart 21.00 uur staat het totaal aantal ontvangen toezeggingen op 692. Deze toezeggin-
gen vertegenwoordigen een bedrag van € 159.500,-. Er moeten nog 123 digitale en 93 envelop 
toezeggingen binnenkomen. 39 leden hebben zich laten uitschrijven. 
Voor het ophalen en/of hulp bij het invullen van uw toezegging, bel 06-44987870. 
 
Liedboeken: 
Een vriendelijk verzoek aan alle gemeenteleden om de eigen liedboek van thuis mee te nemen. 
In het verleden heeft De Voorhof 40 liedboeken extra ingekocht om deze te bestemmen voor de 
gasten. In de praktijk komt het voor dat er geen liedboeken meer aanwezig zijn voor de eventu-
ele gasten. Dat is jammer, want we willen toch een gastvrije gemeente zijn?  

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 voortdurend 
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’. Heleen: 
“God zal juichen en zich verheugen over Zijn geliefde volk. Het thema ‘Zijn kostbaar bezit’ 
komt uitgebreid aan bod in Zefanja 3. Lees het zelf maar vanaf vers 16 hoe God spreekt over 
Zijn geliefde Israël.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


