10.00 uur
Palmzondag
Predikant
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Koster
Leiding Kindernevendienst
Zingen

: ds. Dick Steenks
: Gerda Holl
: Géliene Boshuizen
: Jan Koert Brinkman
: Cor Stuivenberg
: Mirjan Schep, Hilde de Ronde en Corinne Steenks

20 maart 2016
Vierde zondag van Advent
Palmzondag

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

Bloemen: De bloemengr oet gaat vandaag naar Mw. Sannen, Plantage 8 en
naar .Mw. Jetten-Jansen, Willem de Zwijgerlaan 199. 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: Kerk in Actie: .Door dr oogte en onr egelmatige r egenval lopen de
landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese vrouwen verzamelen daarom
zogenaamde kariténoten als aanvullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten
tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten
2e Collecte: Plaatselijk ker kenwer k, waar onder ook de kosten vallen die gemaakt
worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.
KND-collecte: Van onze kinderen voor ander e kinder en die om wat voor r eden
dan ook iets extra’s verdienen.

Geen Dienst

Vrijdag 25 maart 2016
Goede Vrijdag
19.00 uur
ds. Dick Steenks
Geen collecte.
Zaterdag 26 maart 2016 Stille Zaterdag
21.00 uur
ds. Dick Steenks
Paaswake, doopgedachtenis
Collecte: Onkosten ZWO
Zondag 27 maart 2016
Pasen
10.00 uur
ds. Pieter Koekkoek
Met medewerking van de cantorij
Collecte: Met Pasen is er een collecte voor een belangr ijke gr oep 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 werkmateriaal, cursussen, trainingen, activiteitenprogramma’s en advies.
18.30 uur

Geen Dienst

ZONDAGSBRIEF

Kerkdiensten komende week:
Donderdag 24 maart 2016
Witte Donderdag
15.30 uur
ds. Pieter Koekkoek
Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude.
19.00 uur
ds. Dick Steenks
Viering Heilig Avondmaal
1e collecte ZWO
2e collecte Plaatselijke diaconie

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 opgenomen in Amaris Theodotion,
Werkdroger 1, 1251 CM te Laren.

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?)
Alleengaanden/alleenstaanden:
De bijeenkomst is niet op de laatste zondag van de maand, maar op zondag 3 april.
Dit is in verband met Pasen op 27 maart. Welkom in de soos na de dienst.
Miep Schellingerhout-ten Heuvel

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 eventuele gasten. Dat is jammer, want we willen toch een gastvrije gemeente zijn?

Vespers in de Stille Week vanaf maandag 21 maart:
In de Stille Week zijn er dit jaar voor het eerst op maandag (21 maart), dinsdag (22 maart) en
woensdag (23 maart) korte vespers in De Voorhof. Ze beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer 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. V erstilling en verdieping zijn de kernwoorden.
Alle vespers beginnen om 19.00 uur.
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: elly.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 ouder/begeleider)
* 20.30-21.30: The Passion
* 22.30 uur: terug in de kerk met “after Passion”
Filmavond “La famille Bélier” mmv fam. Elferink
Op donderdag 31 maart 2016 gaan we in het kader van ons jaarthema ‘Goede Buren’ buurten
in de dovenwereld. We doen dat met de familie Elferink, gemeenteleden van De Voorhof. Zij
zullen vertellen over hun leefwereld als dove mensen. De gezinssituatie van de familie Elferink lijkt op het gezin Bélier dat centraal staat in de film ‘La famille Bélier’.
Wanneer:
Donderdag 31 maart 2016 om 19.00 uur
Waar:
kerkzaal Voorhof
Entree:
Open inloop, vrijwillige bijdrage
Afscheiddienst ds. Dick Steenks:
Nu ds. Dick Steenks het beroep naar de Protestantse Gemeente Wemeldinge en de Hervormde Gemeente Kattendijk heeft aangenomen, zal hij op zondag 3 juli a.s. afscheid nemen in
een middagdienst die om 15.00 uur begint.

Informatie over De Voorhof :

www.pkndevoorhof.nl

Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol ‘t Schilt 26

E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl
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