
 
 
 
 
 

 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis over de on-
rechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot 
hoeksteen wordt. In de poort zien we deze hoeksteen verbeeld met mos, de druiven en 
het kruikje staan symbool voor de wijngaard. 

Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar   Mw. Hek-Harskamp, Nico Berg-
steijnweg 12 en naar Mw. Heus-Esser, v Gendtlaan 3. Het zou fijn zijn als een gemeen-
telid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de 
koster. 
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
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. 
- Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, is opgenomen in Amaris Theodotion, 
Werkdroger 1, 1251 CM te Laren. 
- Dhr A. Hoogers, Schoutstraat 14, is opgenomen in het UMCU, Heidelberglaan 100, 
3584 CX Utrecht. De operatie is goed verlopen 
- Dhr G. Kramer, Schoutstraat 38, verblijft voor revalidatie in het verpleeghuis  
Amerhorst, Zandbergenlaan 44 in Amersfoort. 
  
 
  

 

10.00 uur      
Predikant           : ds. P. Goedendorp uit Leersum 
Ouderling van dienst                        : Alice Bossema 
Diaken               : Kees van Wolfswinkel 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector                : Alice Bossema 
Koster                : Ab van den Pol 
Leiding Kindernevendienst  : Sylvia van de Peut en Janneke Smit  
Zingen      :Psalm 24: 1 en 2  
      :Lied 547: 1, 2 en 3 
      :Lied 367-b 
      :Lied 974: 1 en 5 
      :Lied 822 (drie maal) 
Schriftlezing      :Jesaja 5: 1-7  
      :Lied 561: 1, 2 en 3 
Schriftlezing      :Lucas 20: 9-19 
Acclamatie      :Lied 339-A 
      :Lied 838: 1 en 4 
      :Lied 864: 1, 2 en 5 
 
 
 
18.30   uur Taizvieringé   Thema: ‘In uw handen beveel ik mijn geest’. 
Predikant           : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst                        : Jaap de \ronde 
Diaken               : Janny Kaljee 
Koster                : Jan de Lange 
met medewerking van het Taizékoor o.l.v.  J. van der Korput 
Zingen     : Laudate omnes gentes  
      : Iedere nacht 
      : Alleluia 
Psalmlezing     : Psalm 43 
      : De noche 
Evangelielezing    : Lucas 23 : 38 t/m 46 
      : In manus tuas 
      : Jesus remember me 
      : C'est Toi ma lampe 
      : Behute mich Gott 
      : The kingdom of God 
      : Nada te turbe 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
 
Zondag 20 maart  2016  
10.00  uur   ds. Dick Steenks Palm zondag   School-kerkdienst bovenbouw  
Collecte: Door  droogte en onregelmatige r egenval lopen de landbouwopbrengsten in 
Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen verzamelen daarom zogenaamde kariténoten als aan-
vullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten tot een boter die gebruikt wordt in de 
traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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               13 maart 2016   
      
                 Judica (Doe mij recht) 
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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?) 
 
Amnesty: 
Iedere 2e zondag van de maand vragen we aandacht voor Amnesty. Vandaag vragen wij aan-
dacht voor de Chinese activiste Liu Ping. Zij is in juni 2014 veroordeeld tot zesenhalf jaar 
gevangenisstraf. Ze zette zich in voor een einde aan de corruptie in haar land. Liu Ping had 
hooggeplaatste overheidsfunctionarissen opgeroepen hun financieel vermogen bekend te ma-
ken. Kort daarna werd ze gearresteerd. Zij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘ruzie zoe-
ken, het uitlokken van onrust en het bijeenroepen van een menigte om de openbare orde te 
verstoren’. Zij heeft dringend medische zorg nodig. In de gevangenis kreeg Liu Ping gezond-
heidsproblemen. Ze kampte met ernstige diarree en heeft last van een reumatische aandoe-
ning. Ook heeft ze problemen met haar ogen. Ze verloor al een paar keer tijdelijk haar zicht. 
Ze krijgt hiervoor geen medische zorg. Liu Ping heeft veel gewicht verloren en is erg ver-
zwakt. Teken de voorbeeldbrief in de hal. 
 
Taizédienst 18.30 uur 
Vanavond is er een Taizéviering met medewerking van het Taizékoor.  
 
Solidariteitsmaaltijd 16 maart 2016: 
Zoals we al heel wat jaren de gewoonte hebben staat er ook dit jaar een oecumenische soli-
dariteitsmaaltijd gepland. U bent van harte uitgenodigd. Denk ook eens aan het jaarthema 
“goede buren”, wie kunt u uitnodigen, een bekende of wat minder bekende? Samen eten en 
ontmoeten. Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobere vegetarische maaltijd, zonder een  
toetje, staan we stil bij het  project dat de  Catharinakerk ondersteunt in de vastenactie. 
Dit jaar sparen we voor het opzetten van een nurseryschool in Blantyre,Malawi. Kinderop-
vang en kleuteronderwijs wordt nu in een soort schuurtje gehouden, het zou wel fijn zijn als 
daar een goed gebouw stond. Uw bijdrage door uw aanwezigheid of gift wordt zeer op prijs 
gesteld. Datum: 16 maart, tijd: 17.30 uur, locatie: De Voorhof. 
Opgeven kan bij Angelique Martina, a.martina@xs4all.nl en Alette van de Lagemaat avdla-
gem@kpnmail.nl, 0612949866 
 
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 
 
Liedboeken: 
Een vriendelijk verzoek aan alle gemeenteleden om de eigen liedboek van thuis mee te ne-
men. 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 eventuele gasten. Dat is jammer, want we willen toch een gastvrije gemeente zijn?  

 

 

 

 
Ga mee naar ‘The Passion’: 
Het kan niemand ontgaan zijn: The Passion speelt zich dit keer af in Amersfoort. Dichtbij huis 
dus en daarom willen we vanaf De Voorhof met alle gemeenteleden die dit willen op de fiets 
naar Amersfoort op Witte Donderdag 24 maart a.s. De taakgroep JOP nodigt een ieder die dat 
wil uit voor het volgende programma of een onderdeel daarvan.  
Donderdag 24 maart: 
* 17.00 uur: broodmaaltijd (opgave hiervoor bij Elly Kramer, tel: 06-40396261 of mail: el-
ly.kramer68@gmail.com 
* 18.00 uur: fietsen vanaf De Voorhof (opgave niet nodig, ieder kan aansluiten, we vertrekken 
om 18.00 uur, ieder is verantwoordelijk voor zichzelf, kinderen onder begeleiding van een ou-
der/begeleider) 
* 20.30-21.30: The Passion 
* 22.30 uur: terug in de kerk met “after Passion” 
 

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.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


