
 

 
 
 
 
 
Liturgische bloemschikking: 
Thema 5e zondag van de 40-dagentijd: Ik heb alles voor je over. 
Zoals een graankorrel sterft in de aarde om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven 
om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te 
delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. 
In de schikking bij het gaffelkruis is een bundel korenaren geplaatst. 
Daar om heen ligt zwarte aarde met daarin gestrooid losse graankorrels. 
Twee vingerplant bladeren staan symbool voor twee handen, die de korrels loslaten. 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. M. van de Arend – Pr. Mauritslaan 2 en 
naar Mevr. J. Meerbeek-van Egdom – W. de Withlaan 13. Het zou fijn zijn als een ge-
meentelid 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 de kosten vallen die gemaakt moe-
ten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
Overleden: 
- Op zaterdag 10 maart is Berend van de Wetering, De Nieuwe Poort 36 overleden, in 
de leeftijd van 88 jaar 
- Op maandag 12 maart is Jeltje Jeannette Dorgelo - van Hilten, Vijverlaan 2 Scherpen-
zeel overleden, in de leeftijd van 92 jaar. 
- Op maandagavond 12 maart is Geert Haan, Maarten van Rossumweg 41 overleden, in 
de leeftijd van 85 jaar. 
 
 
 
 

ZO
N

D
A

G
SB

R
IE

F
 

18 maart 2018 
 

Judica (Doe mij recht) 
 

10:00 uur  
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Rien Stuivenberg 
2e Ouderling     : Arend Hoogers 
Diakenen     : Johan Jansen, Annelies van Ravenhorst 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Anja Veltman 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansem, Marlies van der Laan 
Beeld en geluid    : Mirjan Schep, Andre van Dijk 
Zingen     : Psalm 43: 1 en 3 
      : Lied 547: 1-4 
Kinderen in het midden   : Evangelische liedbundel 292: 1, 2 en 3 
Schriftlezing     : Jeremia 31: 31-34 
      : Lied 316: 1 en 4 
Schriftlezing     : Johannes 12: 20-33 
      : Lied 650: 1, 3 en 6 
      : Lied 536: 1-4 
Gedachtenis      : Lied 376: 1 en 2 uit de Evangelische liedbundel 
      : Lied 416: 1-4 
     
Bij deze dienst: Thema:                Ik heb alles voor je over.. 
Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven 
voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te 
maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen denken 
we deze zondag na over hoeveel je voor een ander over hebt. Voor iemand die je liefhebt, heb 
je veel over. Jezus gebruikt het beeld van de graankorrel om duidelijk te maken hoe God zijn 
naam op aarde wil vestigen. De graankor-rel moet eerst in de aarde vallen en dan lijkt het net 
alsof hij sterft, juist dan komt en een plant, die veel vrucht kan voortbrengen. Zo zal ook Jezus 
leven pas de volle vrucht opbrengen na zijn dood en verheer-lijking. Pas na zijn sterven zal het 
doel van Jezus leven  ten volle duidelijk worden. Daarom vertelt Hij het verhaal van de graan-
korrel. Door zijn dood zal hij het leven verwerven. 
 
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   
 
Zondag  25 maart 
10:00 uur : ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: ZWO: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. 
 
18:30 uur: Geen Dienst 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

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! 
 
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. 
 
Solidariteitsmaaltijd 21 maart 2018 17:30 uur in De Voorhof:  
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 school-
gebouw 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. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag ,25 maart, komen we weer bij elkaar in de soos. Na de dienst. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Op weg naar Pasen: 
In de hal op de desk ligt een  Paas exemplaar van de Elisabethbode en de Open Deur voor u 
klaar. Deze zijn er om mee te nemen.  
Maakt u daar gebruik van het is een mooie opstap naar Pasen.   
Diaconie/Pastoraat 
 
Passie- en Paasconcert Jubilate Deo: 
Grootkoor Jubilatie Deo o.l.v. Marco den Toom geeft op zaterdag 24 maart een Passie- Paascon-
cert in de Sionskerk te Veenendaal. Tevens wordt medewerking verleend door: 
Judith Sportel – sopraan         Erica Vogel - fluit 
Johan Bredewout – vleugel    Harm Hoeve - orgel 
De aanvang van het concert is om 19.30 u., de kerk is een half uur voor aanvang open. 
Toegangsprijs is € 10.- 

Feest van de Geest 2018 
Het lijkt nog even te duren maar in de periode rondom Hemelvaart en Pinksteren is het Feest 
van de Geest. In de Schakel hebt u kunnen lezen hoe u een persoonlijke bijdrage kunt leveren 
aan het kunstwerk waar Nicole van der Schaaf aan werkt. Hopelijk 
komen veel dorpsgenoten en vakantiegasten de kunstwerken bekijken 
en stapt u ook op de fiets om de kerken van de Utrechtse Heuvelrug te 
bezoeken. Wij zoeken vrijwilligers die het gastheer/gastvrouwschap 
op zich willen nemen.  
Het gaat om de volgende data tussen 13.00-17.00 uur open. 
donderdag 10 mei, (Hemelvaart),  
zaterdag 12 mei, 
zondag 13 mei, 
zaterdag 19 mei  t/m Pinkstermaandag 21 mei 2018.  
Op de intekenlijst kunt u aangeven wanneer u aanwezig kunt zijn. U 
kunt u ook opgeven via de mail bij  Nieke Meijer niekemeij-
er@gmail.com of bij Alette van de Lagemaat avdlagem@kpnmail.nl 
of 0612949866 
 
Vrijdag 23 maart: lezing De kruisvorm in de Mattheus Passion: 
In deze lezing door Kees van Houten wordt aangetoond dat Bach zijn Matthäus -Passion heeft 
ontworpen in de vorm van een kruis. Hierbij vinden alle Bijbelfragmenten, Koralen en Aria’s 
hun symbolische plaats op de dwarsbalk en de staander, en wel zodanig, dat de lengtepropor-
ties van het kruishout op een natuurlijke en overtuigende manier zichtbaar worden. Kern van 
het betoog is de duiding van het centrale punt waar de balken elkaar kruisen. Op dit punt heeft 
Bach twee essentiële psychologische lagen van het lijdensverhaal over elkaar heen gelegd en 
muzikaal in elkaar verankerd. De lezing wordt verlucht met klinkende muziekfragmenten uit 
de Matthäus -Passion Contactpersoon : Ruud Gerritsen E-mail : gerritsenruud@ziggo.nl 
Wanneer: : 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00 uur) Waar: : de kerkzaal van de Achthoek 
Scherpenzeel. 
 
Donderdag 29 maart The Passion  St Maartenparochie: 
De parochies Sint Maarten en Sint Lucas gaan met de bus naar The Passion in Amsterdam. Ga 
je ook mee? Opgave voor 26 maart een mail sturen naar Hao Tran h.tran@parochie-
sintmaarten.nl. Opstapplaatsen:  17.50 uur in Leusden Hamersveldseweg 51, 18.05 Maarn, 
Amersfoortseweg 50, 18.25 Zeist, Rozenstraat 20, 19,15 uur Aankomst Amsterdam. 
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