
 

 
 
 
 
 
Liturgische bloemschikking: 
Thema 4e zondag van de 40-dagentijd: Ik geef je te eten. De liturgische kleur voor de 
4e zondag is roze: het licht van Pasen schemert door het paars heen. Roze is dus een 
vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en lichtpunt. De knoestige stam in de 
basisschikking van de vorige weken is veranderd in een gaffelkruis. Het gaffelkruis is 
een kruisvorm, die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een 
levende boom. In de schikking ligt een brood wat gebroken en uitgedeeld wordt aan 
een grote menigte. Bij het brood liggen twee vissen. De menigte zit op het groene gras. 
Groen, de kleur van groeikracht, nieuw leven, hoop en een nieuwe toekomst. In de 
schikking zijn roze bloemen verwerkt om duidelijk aan te geven, dat we op de helft 
zijn van de weg naar Pasen toe. 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Eweg – Kersentuin 64 en naar Dhr. A. Smit 
– Koning Willem III straat 4. 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: De ZWO heeft een project voor 2018 gekozen en de ZWO-collectes zijn 
in de komende periode (o.a. de veertigdagentijd) hiervoor bestemd. Steun voor kwets-
bare gezinnen in Noord-Oeganda. Verdere toelichting op de volgende pagina van de 
zondagsbrief. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
- Mevr van Leeuwen (Burgwal 95) is weer thuis uit het ziekenhuis 
Dhr Lokhorst (Laan van Blotenburg 62) is opgenomen in het Meander Medisch  
Cenrum, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 
- Dhr. B. van de Wetering, De Nieuwe Poort 36 is opgenomen in het Meander Medisch 
Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort, hij ligt op afdeling C3, kamer 75. 
- Dhr. G. Haan, Maarten van Rossumweg 41 is opgenomen in het Meander Medisch 
Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort.  
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11 maart 2018 
 

Laetare  (Verheug u) 
 

10:00 uur  
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Gilda Hoogers 
2e Ouderling     : Bertina van de Wetering 
Diakenen     : Gerry Thiescheffer, Kees van Wolfswinkel 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld, Mirjan Schep 
Beeld en geluid    : Martin Standaart, Jascha Standaart 
Zingen     : Psalm 122:1,2 
Kyriegebed met     : Lied 367b 
Gloria:     : Lied 546:1,3,5* 
      : Lied “Ik zal er zijn voor jou” 
1e Schriftlezing    : Jozua 4:19-5:1, 5:10-12 
      : Lied 282* 
2e Schriftlezing    : Johannes 6:4-15 
      : Lied 383 
      : Lied 653:1,2,4 
      : Lied 423 
 
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 in de Catharinaparochie 
Voorganger     : diaken Marcel Sarot.  
Ouderling van dienst    : Bert Boels 
Diakenen     : Janny Kaljee 
Organist     : Berend van Surksum 
 
Thema: Onderweg naar Pasen met Leonard  
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week   
Woensdag 14 maart Biddag voor gewas en Arbeid 
19:30 uur : ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Manege Groenewoude “Stichting PONY PRET” verdere toelichting op de volgende 
pagina van de zondagsbrief. 
 
Zondag  18 maart 
10:00 uur : ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: ZWO: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. 
 
18:30 uur: Leerdienst 
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Collecte ZWO: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda: 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, 
wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de ja-
renlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal 
ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer 
van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man 
relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook 
geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten 
en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.  Vrouwen voelen zich door dit netwerk ge-
sterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.   
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in 
Oeganda. Van harte aanbevolen! 
 
Nieuws van Amnesty werkgroep Woudenberg: 
Op en rond Vrouwendag 8 maart voeren wij actie voor Azza Soliman uit Egypte. Zij komt op 
voor vrouwen die slachtoffer zijn van marteling, huiselijk geweld of verkrachting. In Egypte is 
dit voor de autoriteiten een doorn in het oog. Azza is al verschillende keren gearresteerd, ze 
wordt voortdurend lastiggevallen en door de regering in de gaten gehouden, geïntimideerd en in 
een kwaad daglicht gesteld. Kranten en televisiezenders bestempelen haar als ‘vijand van het 
volk’. Nu ligt ze weer onder vuur en kan 15 jaar gevangenisstraf krijgen voor verzonnen aan-
klachten. Bovendien heeft ze een reisverbod. Op en rond 8 maart vragen we aandacht voor het 
werk van Azza. We verzamelen handtekeningen om de president van Egypte op te roepen alle 
aanklachten tegen Azza onmiddellijk in te trekken. We sturen ook groetenkaarten naar Azza om 
deze dappere vrouw een hart onder de riem te steken. En, vanwege internationale vrouwendag 
hebben we ook kaartjes, die je zelf kunt sturen naar iemand die jij bewondert. Zo kun je iemand 
in het zonnetje zetten, laten weten dat je aan haar denkt, én aandacht vragen voor mensenrechten-
verdedigers zoals Azza. Kom in actie: teken de petitielijst en schrijf een kaart in de hal! 
Bettie en Renate www.woudenberg.amnesty.nl 
 
Voedselbank Maart 2018: 
Als het even kan, wil ik niet onpersoonlijk worden. Nou, fijn en bedankt. Moeten we daar nu blij 
van worden? Als we het ons allemaal “persoonlijk” aantrekken wel degelijk, want deze maand 
staan producten voor de persoonlijke verzorging centraal. Shampoo, bad/doucheschuim, haarver-
zorging, tandpasta en tandenborstels, huid crème, enz. Mooier kunnen we niet maken. Dus geef 
er gerust uw persoonlijke geur en smaak aan. Hartelijk Dank. 
 
Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 13 maart is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14:30 uur. 
Het onderwerp is: “Schilderen naar Psalmen”, door Mevrouw Kaai uit Giessenburg. 
Voor vervoer belt u naar Mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de Fam. Veldhuizen,  
tel. 2861861. Ineke v.d. Arend. 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 13 maart kijken we weer naar een moeilijk gedeelte uit de bijbel. Deze keer niet een 
tekst maar een woord: Eeuwigheid.  
Wat bedoelt de bijbel hiermee en is dat overal in de Bijbel hetzelfde. 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 
 

 
Collecte Biddag, 14 maart: 
De bestemming van de collecte op Woensdag 14 maart (Biddag voor Gewas en Arbeid) is  
PONY PRET. Manege Groenewoude maakt onder de naam Stichting PONY PRET paardrij-
den mogelijk voor kinderen en volwassenen, die door een beperking of financiële situatie niet 
kunnen paardrijden. Op 11 maart worden folders uitgedeeld en wat foto’s van Pony Pret ge-
toond tijdens de collecte. Op 14 maart zal Hetty de Koning een toelichting geven en een film 
over Pony Pret zal dan getoond worden. De diaconie ondersteunt de Stichting PONY PRET  
omdat het om deelnemers gaat die anders nooit de kans krijgen om een droom als paardrijden 
waar te maken. Mocht u dit collecte doel willen steunen, stort uw bijdrage op NL 45 RABO 
0382466268 t.n.v. Diaconie PKN De Voorhof  Omschrijving Bijdrage Stichting PONY PRET. 
 
Woensdag 14 maart 2018 Bibliodrama. 
Een manier om op een andere manier om te gaan met Bijbelse verhalen, personen en teksten. 
Eerst verdiepen we ons in de tekst en de achtergrond van het Bijbelgedeelte. Vervolgens gaan 
we verkennen wat je opvalt in het verhaal en wat je ermee zou willen. 
Vaak is het speels en verrassend. Je leert nieuwe dingen van je zelf.  Soms krijg je zomaar een 
hele andere verfrissende kijk op het Bijbelverhaal of  kan iets in het verhaal je diep raken. 
We nemen doorgaans een tekst die past in de tijd van het jaar. In dit geval zal dat passen in de 
40-dagen tijd. Onder leiding van Corine de Kruijf  en Bep van Norden. 
Je kunt je bij hen opgeven: Corine 06 18340158 corinedk@gmail.com Bep 06-54676750   
Tijd: 20.30 We starten na de kerkdienst van Biddag voor gewas en arbeid. ( inloop vanaf 20.15 
uur met koffie en thee). 
NB hiermee komt dus Bibliodrama op zondag 18 maart te vervallen. 
  
Solidariteitsmaaltijd 21 maart 2018 17:30 uur:  
Samen eten en ontmoeten in de tijd die aan Pasen vooraf gaat. U bent van harte uitgenodigd. 
Mocht u een passend gedicht, een mooi lied of tekst die u aanspreekt willen delen is daar alle 
gelegenheid voor. Tijdens de solidariteitsmaaltijd, een sobere vegetarische maaltijd, zonder 
een  toetje, staan we stil bij het  project dat de  H. Catharinakerk ondersteunt in de vastenactie. 
De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zetten zich al jaren in om kinderen uit de 
armste wijken van Blantyre (Malawi) onderwijs te geven. Zo zorgen ze ervoor dat ook deze 
kinderen een toekomst hebben. Met de opbrengst van de Vastenactie 2016 is inmiddels een 
nieuw schoolgebouw gebouwd. Met het geld dat dit jaar wordt opgehaald kan de school ook 
goed worden ingericht met tafels, stoelen, schoolborden en leermiddelen.  
Opgeven kan bij Angelique Martina, a.martina@xs4all.nl en Alette van de Lagemaat 
 avdlagem@kpnmail.nl, 0612949866. 
 
Bij het koffiedrinken na de dienst: 
Denkt u ook weer eens aan de vrijwillige bijdrage in de “koffiepot”. 
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