
 

 
 
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is ‘KRACHT’. In de taal van de Bijbel staat 
de berg voor de plaats waar God is te ontmoeten. De berg is het dragend symbool door 
de 40 dagentijd heen. Weergegeven door middel van drie schijven van een boom. Elke 
ring staat voor groeikracht. De barsten herinneren ons dat de kracht ook te maken heeft 
met breekbaarheid, kwetsbaarheid van het bestaan. Als symbool van verleiding zien we 
de prachtige gele/oranje Gloriosa. Ze schittert boven de stenen en zand van de woestijn. 
 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. de Kriek, Dorpsstraat 32(I) en naar  Mevr. G. 
Hennipman – Dorpsstraat 32 c .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 project. De ZWO heeft als project voor  2017 geko-
zen voor Stichting Project Hope. De stichting wil in de regio Njinikom in Kameroen in 
de kleine huisjes de onveilige olielampen vervangen door een klein systeem dat met 
zonne-energie stroom levert voor een led lamp. De led lamp heeft ook een grotere licht 
opbrengst, zodat kinderen huiswerk kunnen maken. Het systeem levert ook energie aan 
een kleine ventilator die in de nacht de muggen weg houdt. Zo wordt de verspreiding 
van malaria tegen gegaan. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie 
Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
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. Evert van Asselt, Koningin Wilhelminastraat 21 heeft op donderdag 2 maart een 
gastric bypass operatie ondergaan in het St. Antonius Ziekenhuis , Koekoekslaan 1, 
3435 CM Nieuwegein. 
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5 maart 2017 
Invocabit 

( Roept Hij mij aan) 
 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds. Aleida de Hoog 
Ouderling van dienst   : Anneke Bos 
Diaken     : Janny Kaljee 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Sierd Smit 
Koster     : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst    : Anneke Methorst en Ariënne Koelewijn  
Zingen     : Psalm 91: 1 en 5 
      : Psalm 91: 7 
      : Lied 1010: 1 en 2  
Kindernevendienst projectlied  : De zon komt op en geeft ons licht 
Schriftlezingen    : Genesis 2: 15 – 3: 9 en Mattheus 4: 1-11 
      : Lied 485 uit het Liedboek van 1973 
      : Lied 91a 
      : Lied: 556: 1, 2, 3 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 volgende week: 
 
Woensdag 8 maart 2017 Biddag voor Gewas en Arbeid 
19.30 uur: ds. Aleida de Hoog 
Collecte:  De collecte voor ”Biddag  voor Gewas en Arbeid” wordt gehouden voor Jeugddorp 
”De Glind”, waar de Rudolph stichting al 100 jaar zich inzet voor uit huis geplaatste kinderen. 
In het Jeugddorp ”De Glind” zijn 25 gezinshuizen, waarin ruim 100 kinderen wonen. 
De Rudolph stichting zet zich in voor de ontwikkeling en het behoud van het Jeugddorp mid-
dels kennis en ervaring voor de ontwikkeling en verbetering van zorg voor de jeugd, waarbij 
financiële middelen zeker nodig zijn. 
 
Zondag  12 maart 2017   
10.00 uur:  ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte: ZWO 40 dagen tijd project. 
 
18.30 uur  ds. Frans Westermann Leerdienst 
Collecte: Eveneens voor  ZWO, 40 dagentijdproject. 
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Voedselbank Maart  2017: 
'T is beurt'  zeggen ze wel in het dialect. In het Algemeen Beschaafd Nederlands zeggen we 
'wasbeurt'  En de consequentie  daarvan is dat we dan wasmiddelen nodig hebben. Voorwas, 
witwas, poeder, vloeibaar, en voor de kleur, maar maak  het vooral  niet té 'bont'   Neem al-
leen  mee wat u kunt dragen. En als dat  krat in de hal dan weer vol is kunnen we écht zeggen: 
't is beurt ja, echwoar!' Een 'wassen ' neus toch? 
Met dank! 
 
 
Kindernevendienstproject veertigdagentijd: 
Thema: Geloof in het leven In de veertigdagentijd lezen we tijdens de Kindernevendienst 
verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. 
Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God 
een God van leven is. Ook als er ziekte of verdriet is, als mensen hulp nodig hebben of hun 
hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven.  
Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.  
Als de kinderen naar de Kindernevendienst gaan zingen we het projectlied.. 
 
 
Moeilijke Bijbelteksten: 
Op dinsdag 7 maart lezen we weer samen een tekst uit de grondtekst.  
Dit keer Lukas 11:14-28. Vertalingen liggen gereed in de hal van de kerk. 
We beginnen om 20.00 uur. 
 
 
Schoonmaken kerk: 
Woensdag, 8 maart 9 uur, wordt de kerk weer schoongemaakt. 
Hoera u mag meedoen. Ook het sociale contact wordt niet vergeten onder het genot van kof-
fie wordt heerlijk bijgepraat.  
Dus........ kom gezellig 8 maart naar de voorhof. 
Alice Bossema 
 
 
Contactmiddag: 
De eerstvolgende contactmiddag is dinsdag 14 maart. Aanvang: 14.30 uur. 
Onderwerp: Van alles over juwelen. De heer Luttikhuizen uit Kootwijkerbroek zal hierover 
vertellen. Voor vervoer kunt u bellen naar Mw. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar Mw. A. Veld-
huizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
 
De Voorhof als Kerk in Actie: 
Tweemaal per jaar ontvangt u van de ZWO en Diaconie de ‘De Voorhof als Kerk in Actie’- 
brief. Wij hebben er voor gekozen deze keer geen acceptgiro meer bij te voegen. Die keuze is 
gemaakt omdat het bestellen van acceptgiro's steeds ingewikkelder wordt en kostbaarder 
wordt. En de acceptgiro in de nabije toekomst ook zal gaan verdwijnen. 
De informatie in de brief bij de Schakel van januari 2017 was echter te beperkt om uw bijdra-
ge goed te kunnen overmaken. Onze excuses daarvoor. Onderstaand treft u de volledige infor-
matie aan. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61INGB0003045110 ten 
name van ZWO Protestantse Gemeente De Voorhof onder vermelding van MDA. 
Met vriendelijke groet,  Johan Jansen    Voorzitter ZWO 
 
 
 

 

Projectlied: De zon komt op en geeft ons licht (melodie LB 215) 
 
De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag. 
 
Sta op en kijk je ogen uit, 
voel zachte warmte op je huid. 
God ziet waar ji je best voor doet 
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed. 
 
O God, wilt U ons helpen om  
te stralen al de ochtendzon? 
Dan schijnt het deze wereld in: 
het morgenlicht van het begin. 
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