
 

 
 
 
 
Liturgische bloemschikking: 
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is ‘KRACHT’ 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. Op 
deze 4e zondag schijnt het licht van Pasen door het donker heen en dat zien we aan de 
roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer 
die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien. 
 
Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. M. Bouwman-van Triest, Henschoterhof 27. 
en naar Mevr. Y. Anbeek, Pr. Christinalaan 3. 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 gekozen 
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 op-
brengst, 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 het tuinonderhoud valt. Een kerkge-
bouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uit-
nodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr P. van Lunteren, De Steen 1, heeft een operatie ondergaan. Binnenkort staat hem 
een nieuwe, ingrijpende operatie te wachten.  
- Mw. Kisjes  (moeder van Bettina van de Wetering) is n.a.v. een beroerte opgenomen 
in het Meander Ziekenhuis. Haar adres is: Meander Medisch Centrum, afd. D3, kamer 
81, Postbus 1502  3800 BM Amersfoort.   
Laten we deze beide gemeenteleden omringen met welke vorm van meeleven dan ook. 
Geboren:  
Op 19 –03-2017 is Nienke Lisanne Schilperoort, van Limburg Stirumlaan 6, 3931 HS 
Woudenberg geboren. Dochter van Mark en Gerjanne Schilperoort. 
 

                    Vierde zondag van Advent 
          

ZO
N

D
A

G
SB

R
IE

F
 

26 maart 2017 
Laetare 

(Verheug u) 
 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds. W. in ‘t Hout 
Ouderling van dienst   : Alice Bossema 
Diaken     : Janny Kaljee 
Organist     : Piet de Vries 
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Mirjan Schep en August Wijnberg 
Job Basics     : Jolanda Radstaake en Janneke Smit 
Zingen     :  Psalm 122: 1 , 3 
Bij Kyriëgebed na de woorden “ zo smeken wij”: het refrein van lied 547 
Kindernevendienstprojectlied  : De zon komt op en geeft ons licht 
Schriftlezing     :  Micha 4 
      : Lied 756: 2 , 3 , 4 , 6 
Evangelielezing    :  Johannes 2: 13 – 19 
Acclamatie     :  Lied 339a   
      :  Lied 538: 1 2, 3 , 4 
      :  Lied 650: 1 , 2, 3 , 6 , 7 

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  Hof van Hedendienst 
Ouderling van dienst    : Gerda van 't Foort  
Diaken      : Géliene Boshuizen  
Koster      : Anton Veldhuizen 
The	Passion.	Vanavond zal in De Voorhof ‘The Passion’ worden uitgevoerd door de band 
4Tune met medewerking van jongeren uit onze gemeente.   
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag  2 april 2017   
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek 
Collecte:  Noodhulpactie voor hongersnood in Afrika: 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
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Procedure te beroepen nieuwe predikant: 
Afgelopen maandag, 20 maart heeft de gemeente tijdens een bijzondere gemeenteavond een 
positief advies gegeven op het voorstel om dominee Marten-Jan Kooistra te beroepen als pre-
dikant in De Voorhof. De voordracht aan de kerkenraad is reeds in een eerder stadium gedaan 
door de beroepingscommissie. Op donderdag 9 maart heeft de kerkenraad het advies officieel 
overgenomen. U krijgt de gelegenheid om formeel bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde 
procedure, tot 5 dagen na deze afkondiging. U dient uw reactie uiterlijk donderdag 30 maart 
2017 kenbaar te maken aan de scriba, scribaat@pkndevoorhof.nl. 
 
Voedselbank April 2017: 
De beurs doet het goed. De beleggingen gaan haast per dag omhoog. Dus stappen wij ook 
maar snel in. Wij investeren deze maand uitsluitend  in 'broodbeleg 'gingen. Zoals daar zijn: 
appelstroop, pindakaas, honing, vruchtenhagel, enz. enz. Laten we hopen  dat er in uw eigen 
beurs nog het nodige wisselgeld zit. Even schudden voor gebruik, verrassend hoeveel munten 
er dan nog uit de hoeken te voorschijn komen. Dus, sla uw (hagel)slag deze maand. De voed-
selbank; nog steeds broodnodig! Hartelijk dank  
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Vandaag zijn alleengaanden/alleenstaanden hartelijk welkom in de soos. Na de kerkdienst. 
We drinken samen koffie of thee. We doen een activiteit. We lunchen daarna. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
The	Passion	26	maart: 
Vanavond zal in De Voorhof, om 18.30 uur ‘The Passion’ worden uitgevoerd door de band 
4Tune met medewerking van jongeren uit onze gemeente. De band 4Tune is in onze gemeen-
te inmiddels een bekende band. Zij hebben al verschillende inspirerende muzikale diensten bij 
ons mogen verzorgen. ‘The Passion’ is een themadienst speciaal geschreven voor de lijdens-
tijd. Met als inspiratie de liederen uit ‘The Passion’, zoals hij door de EO is uitgevoerd in 
2013. Een dienst voor jong en oud; iedereen is van harte welkom! Neemt u gerust familie, 
vrienden en bekenden mee. 
 
Collecte zondag 2 april: Noodhulpactie voor hongersnood in Afrika. 
Ondervoede kinderen, droge vlaktes en gewapende conflicten: miljoenen mensen in Afrika 
lijden ernstige honger. Door conflicten zijn veel mensen op de vlucht en kunnen ze hun land 
niet verbouwen. In combinatie met de extreme droogte zorgt dit voor veel te weinig eten en 
drinkwater. In Zuid Soedan is al sprake van een hongersnood. En in de landen er omheen 
wordt dat op korte termijn ook verwacht. Als er niets gebeurt, dreigt er volgens de VN binnen 
een half jaar voor meer dan 20 miljoen mensen hongersnood. Oogsten mislukken en vee sterft 
door extreme weersomstandigheden. Mensen moeten soms uren lang lopen om water te ha-
len. Daarnaast zijn er veel mensen op de vlucht door conflicten in de Hoorn van Afrika, zoals 
in Somalië en in Zuid Soedan. Hierdoor moeten er in bepaalde landen zoals Oeganda, ineens 
honderdduizenden mensen meer gevoed worden, terwijl daar al schaarste is. EO Metterdaad 
start een noodhulp actie om in verschillende Afrikaanse landen mensen te helpen. Door te 
voorzien in voedsel en drinkwater willen we voorkomen dat mensen overlijden. 
De Diaconie van De Voorhof zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen!!! 
 
Zondag 2 april: Bibliodrama 'Lazarus, kom naar buiten!' 
Eén van de teksten van deze zondag is het gedeelte uit Johannes 11 over Lazarus. De broer 
van Maria en Marta, die door Jezus tot leven wordt gewekt nadat hij vier dagen in het graf 
ligt. Dit verhaal in de 40-dagentijd geeft een vooruitblik op Pasen. Door middel van biblio-
drama staan we stil bij dit verhaal. Letterlijk. Van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze 
bibliodrama-activiteit op zondag 2 april ná de ochtenddienst in de soos. Voor opgave en meer 
informatie: Corine de Kruijf, corinedk@gmail.com, tel. 06-18340158. 

 
Zingen op zondag in Maarsbergen: 
Op zondag 2 april is er een zangdienst in de Dorpskerk van Maarsbergen. “Zingen in de 40-
dagen-tijd”. Aanvang 15.30 uur. Kerk open 15.00 uur. Na afloop napraten onder het genot 
van een kopje koffie of thee in “het Gebouwtje” achter de kerk. Medewerking wordt verleend 
door organist Adrie Duizendstra, Ton Kaljee, bariton, Nel Appeldoorn beamer en declamatie. 
Algehele leiding: Anneke Methorst. 
 
Solidariteitsmaaltijd 5 april 2017: 
De solidariteitsmaaltijd is een goede traditie in de veertig dagen tijd. We hopen op  5 april 
2017 bij elkaar te komen. Vanaf 17.30 uur bent u welkom in De Voorhof. Nodig gerust een 
buur of kennis uit om mee te komen. Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobere vegetarische 
maaltijd  willen we beginnen met het lied van de vastenactie: Vast iets voor mij, oren wijd 
open: horen wat mijn hart inspireert. In het gesprek tijdens de maaltijd gaan we op zoek om 
elkaar te ontmoeten. We mogen delen wat ons inspireert. Dominee Aleida de Hoog zal een 
korte bijdrage leveren. We krijgen informatie over het ZWO-project van de Voorhof waar wij 
vanuit onze overvloed een bijdrage aan mogen geven.  
Opgeven kan bij  Angelique Martina-Spies a.martina@xs4all.nl en Alette van de Lagemaat 
avdlagem@kpnmail.nl Op zondag 19 en 26 maart ligt er een opgavelijst in de hal. 
 
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.  
 
Palmpasen stokken maken: 
Wees welkom, op zondag 9 april vanaf 8.45 uur in De Voorhof.  
Tegen 10.00 uur lopen we gezamenlijk de kerk in.  
Voor versieringen en lekkers op de stok wordt gezorgd. Heb je thuis nog 
een houten kruis (met punt)?   Graag meenemen!  
Opgeven voor 5 april bij Annemiek gebben06@zonnet.nl.  
We hopen jullie te zien!  Hilde, Corinne en Annemiek 
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