
Liturgische bloemschikking:
Met Pasen wordt het kruis van dood hout een levensboom die bloeit: het gaffelkruis.
Deze kruisvorm herinnert aan nieuw leven. Dit kruis staat in de tuin bij het geopende
graf. In de tuin groeien witte voorjaarsbloemen en groen gras (mos).
Wit en groen zijn kleuren, die staan voor leven, het centrale thema in de Bijbel.

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr . en Mw. Kisjes, Jacob Cat-
slaan 1 en naar Dhr. Korteweg, de Schans 64. 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: Met Pasen is er een collecte voor een belangrijke 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 erva-
ren met behulp van werkmateriaal, cursussen, trainingen, activiteitenprogramma’s en ad-
vies.
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder  ook de kosten vallen die gemaakt
worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de di-
verse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk.
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.
- Dhr. G. Kramer, Schoutstraat 38, is weer thuis.
- Dhr. H. Vredeveld, PC Hooftlaan 12, 3931 VD is opgenomen in het Meander zieken-
huis, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort
- Mevr. N. Huisman – Dercksen, Veldschans 12, 3931 KT, is weer thuis.

10.00 uur
Predikant : ds. Pieter Koekkoek
Ouderling van dienst : Johan Thiescheffer
Diaken : Cor van Langeveld
Organist : Piet de Vries
Lector : Johan Thiescheffer
Koster : Bertus Brouwer
Leiding Kindernevendienst : Sylvia van de Peut, Ariënne Koelewijn
Zingen

Met mede werking van de cantorij.

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 3 april 2016
10.00  uur ds. Pieter Koekkoek

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen , o.a. de kosten voor  aanschaf van de Paaskaars

18.30 uur Geen Dienst

Vierde zondag van Advent
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Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p.

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:
Op zondag 3 april is er een bijeenkomst voor alleengaanden/alleenstaanden.
We drinken samen koffie ,praten met elkaar ,er is een activiteit en we lunchen.
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel

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 Elfe-
rink lijkt op het gezin Bélier dat centraal staat in de film ‘La famille Bélier’.
Donderdag 31 maart 2016 om 19.00 uur. In de kerkzaal van De Voorhof.
Entree: Open inloop, vrijwillige bijdrage

Vacature:
Gezocht Gastvrouwen & - Heren.
De teams uit uw midden , die sinds januari Gera  en Alice ondersteunen zijn nog niet com-
pleet. Deze gemeenteleden zorgen ervoor, dat op door de weekse dagen een breed scala van
activiteiten  in de Voorhof kan plaatsvinden. Wat doen zij? Zij bemensen  feitelijk de
receptie van ons gebouw. Ze ontvangen de mensen die aan een van de activiteiten deelnemen.
Ze zorgen ervoor dat de verwarming en het licht  brandt en schenken thee en koffie.
Het betreft vooral avondactiviteiten, maar ook overdag komen de teams regelmatig in actie.
Die teams omvatten nu tezamen 13 personen (m/v). maar we willen naar ca. 17, want …. vele
handen maken licht werk en niet iedereen is altijd beschikbaar. Wie pakt de handschoen op,
om met elkaar onze Voorhof een gastvrij en verzorgd gebouw te laten zijn en blijven?. Kom
snel eens praten met Alice Bossema of een van de teamleiders: Jani  Boer, Leo Voogt , Johan
Thiescheffer, Guus Wateler of stuur een mailtje naar één van hen.
We kijken uit naar nieuwe “collega's”.

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?

Afscheidsdienst ds. Dick Steenks
Nu ds. Dick Steenks het beroep naar de Protestantse Gemeente Wemeldinge en de Hervorm-
de Gemeente Kattendijk heeft aangenomen, zal hij op zondag 3 juli a.s. afscheid nemen in
een middagdienst die om 15.00 uur begint.

Informatieavond van Stichting Gave over vluchtelingenwerk in Woudenberg:
Vrijwilliger worden onder vluchtelingen? Misschien denk je er wel eens over maar weet je niet
goed hoe je dat aan moet pakken of je vindt dat je er te weinig idee van hebt………….Kom dan
naar onze informatie avond op DV donderdag 28 april a.s.
Elisa Homan is via Stichting Gave actief in Woudenberg voor gezinnen die hier komen wonen
met een vluchtelingenstatus. Zij gaat een presentatie geven over Stichting Gave en het werken
onder vluchtelingen. Ook kun je deze avond informatie krijgen over een cursus die gepland
staat voor mei/juni. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur en we beginnen om 20.00. Deze avond
wordt gehouden in gebouw Eben Haëzer, Middenstraat 8. Voor informatie kan er gebeld wor-
den naar Wilma van Grootheest (286 3818) of Greta Leeuwdrent (286 4035


