
 

 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht  
van Jezus in Jeruzalem. De verwachting van de mensen is hooggespannen (verbeeld 
door de palmtakken). In Jezus zien zij een nieuwe koning, verlosser van de Romeinen. 
Alles blijkt heel anders te gaan dan verwacht: niet het geweld, maar de zachte krachten 
(verbeeld door de zachte bolletjes mos) zullen het uiteindelijk blijken te winnen. De 
rode viooltjes vertellen over nederigheid (Jezus niet hoog te paard, maar nederig op een 
ezel). 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Cortus, Nico Bergsteijnweg 137 
en naar Fam. van Kampen, Kersentuin 67. 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:  Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua. In de kleine, veelal katho-
lieke geloofsgemeenschappen op het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt maar 
twee keer per jaar een priester langs. Het eigenlijke werk in deze gemeenschappen 
wordt gedaan door leken. Zij hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en theologie. 
Partnerorganisatie Teyocoyani leidt leken op voor het kerkenwerk. Teyocoyani bezoekt 
de gemeenschappen en geeft er een langere tijd meerdere trainingen in kennis van de 
Bijbel en gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze veranderen en groeien de gemeen-
ten zichtbaar. Met deze collecte maakt u dit mogelijk. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten vallen. 
Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te 
maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
-  
 
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, verras-
send hoeveel munten er dan nog uit de hoeken te voorschijn komen. Dus, sla uw (hagel)
slag deze maand. De voedselbank; nog steeds broodnodig! Hartelijk dank  
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9 april 2017 
 

Palmzondag 

 
10.00 uur  
Predikant     : ds. ds.  D. Atema uit Barneveld 
Ouderling van dienst   : Rien Stuivenberg 
Diaken     : Jan Kromhout 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Sierd Smit 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Mariëlle Timmermans en Jolanda Radstaake  
Zingen:     :  Lied 118 : 9,10 
      : Halleluja ( melodie : Leonard Cohen,  
         tekst : Marten Kamminga) 
Kyriegebed      : met responsie lied 367-b  
      : Lied 286 : 1, 2, 3 
Kindernevendienstprojectlied  : De zon komt op geeft ons licht 
Schriftlezing      : Mattheus 4 : 1 - 11 
      : Lied 538 : 1, 3, 4 
Schriftlezing     : Johannes 12 : 12 – 24 
      : Lied 558 : 1,2 
      : Lied 552 : 1,2,3 
Slotlied     : Behoed en bewaar Gij ons, lieve God 
Zegen      : Voorgangster zingt  Lied 415 : 1,2 , 3 
         Allen: Lied 415 : 3 
 
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  Leerdienst  
Voorgangster Liesbeth van Deventer. Thema “Wat geloof jij nu?“ 
Ouderling van dienst   : Alice Bossema 
Diaken     : Johan Jansen 
Organist     : Jaap van Dijk 
 
Een dienst met veel samenzang en voorzang van Ariënne Koelewijn 
 
Deze dienst wordt gehouden in de Catharinaparochie. 
 
  
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
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Opbrengst collecte Noodhulp in Afrika: 
De collecte van 2 april voor noodhulp in Afrika ( EO metterdaad)  heeft het indrukwekkende 
bedrag van 914,25 euro opgebracht. Hier komt later nog het bedrag bij van overboekingen per 
bank die diaconie mocht ontvangen, hiervan is op dit moment nog geen overzicht beschik-
baar. Met vriendelijke dank voor uw bijdragen, namens de diaconie, Kees v. Wolfswinkel. 
 
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.  
 
Paasgroetenactie: 
Bij de Paasgroetenactie zorgen wij dat een bepaalde groep mensen een paaskaart krijgen, na-
mens de Voorhofgemeente. Dit jaar hebben we weer gekozen voor de mensen die in het asiel-
zoekerscentrum  in Zeist  verblijven. Het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers, die wachten 
op uitzetting. Er wonen momenteel zo'n 90 personen in dit centrum. 
Voor en na de dienst is er gelegenheid om uw naam op één of meerdere kaarten te zetten. 
Wij zorgen er voor dat de kaarten er voor de Pasen zijn. 
Alvast hartelijk bedankt namens Amnesty Woudenberg en de ZWO. 

Contactmiddag: 
De contactmiddag wordt gehouden op dinsdag 11 april. 
Aanvang: 14.30 uur. Onderwerp: pastorale beelden van Mongolie en de Wereld door de heer 
Verboom uit Soest. Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, of naar 
mevr. A. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
Spaart u mee? 
De jongeren van 4G en de Meat & Eat groep* willen graag weer een dagje uit met de oude-
ren. Om dit dagje uit betaalbaar te maken hebben wij heel 
veel Jumbo ‘Dagjes uit’ munten nodig (deze krijgt u wanneer 
u voor €10,- aan boodschappen doet bij Jumbo). Helpt u mee 
sparen? Er staat een doos in de kerk waar de munten in kun-
nen. Namens de jongeren én ouderen alvast heel erg bedankt 
voor het mogelijk maken van deze leuke dag! 
 
 
Om te noteren: 
Vrijdag 16 juni 2017 vanaf 17.30 uur vrijwilligersavond nieuwe stijl. 
Geen droge kost, maar een frisse dronk en een smakelijke hap. 
Bestemd voor ALLE vrijwilligers, dat zijn er ruim 300 !  
 
 
Lutherreis: 
Wie nog mee wil of nog mensen weet die mee willen:  Geef je dan nu nog op. Zeer binnen-
kort moet e.e.a. worden vastgelegd!  De reis is gepland van 2 tot 7 oktober van dit jaar. 
ds Aleida de Hoog.   Opgave graag via email: madehoog50@gmail.com  of via tel. 06-
21893914, 
 
 
 

 
Terugblik Solidariteitsmaaltijd 5 april 2017: 
Afgelopen woensdag waren we met een mooie groep mensen vanuit de  Catharinakerk en 
Voorhof bij elkaar. Angelique Martina heette iedereen welkom en na het aansteken van de 
kaars las dominee Aleida de Hoog een indrukwekkend gedicht voor over het lijden op Gol-
ghota. Iets om later thuis nog eens rustig door te lezen. 
Het sobere eten was weer klaar gemaakt door Zohera Talya en smaakte heerlijk. 
Peter Wildschut gaf een presentatie over de pilot “microfinanciering” vanuit de stichting 
Charity Projects, bekend van de projecten in India van het echtpaar Raju en Shanti onder de 
Dalit bevolking. De collecte na afloop van de maaltijd bracht €230 op.  
Als afsluiting zongen we het lied van de vastenactie:  “aarde zo rijk, genoeg voor ons allen, 
wonder van delen, overdaad, hoe blijven we dromen van duurzaamheid”.  
De solidariteitsmaaltijd was een moment van samen zijn,  delen, bezinnen in de 40 dagen tijd. 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
In de Stille Week is er op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 april een Vesper in  
De Voorhof. We bereiden ons met liederen, gebeden en Bijbellezingen voor op de komende 
dagen van het Paasfeest.   
De Vespers beginnen om 19.00 uur in de kerkzaal van De Voorhof. 
 
Witte Donderdag, 13 april 
15.30 uur ds. Pieter Koekkoek  viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
19.30 uur ds. Pieter Koekkoek  viering Heilig Avondmaal 
Collecte: 1e Collecte is bestemd voor ZWO , 40 dagenproject.  
      2e Collecte voor Plaatselijke  Diaconie, o.a. de kosten van contactmiddagen 
 
Goede Vrijdag, 14 april 
19.30 uur ds. Aleida de Hoog 
Geen collecte 
 
Stille Zaterdag, 15 april 
22.00 uur ds. Aleida de Hoog 
Collecte: ZWO, 40 dagen project 
 
Zondag  16 april 2017  Pasen 
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek    
Met medewerking van de cantorij 
Collecte: Paascollecte JOP . 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 
ervaren met  behulp van werkmateriaal, cursussen, trainingen, activiteitenprogramma’s en 
advies.  
 
18.30 uur Geen Dienst 
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