
 

 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Thema Palmpasen: Ik kom naar je toe. Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te 
paard, maar op een ezel. Hiermee laat Jezus zien, dat hij dichtbij de mensen wil zijn. 
Hij komt naar je toe, ook al zal Zijn weg voeren naar het kruis en Zijn dood. Maar ook 
naar Zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht. Jezus is niet op aarde ge-
komen om gediend te worden maar om dienstbaar te zijn aan anderen. Hij vertelt zijn 
leerlingen Hem hierin te volgen. In de schikking wordt met een rode lap een weg ge-
maakt naar het gaffelkruis. De weg is gemarkeerd met donkerrode violen (nederigheid 
en dienstbaarheid). Bij het gaffelkruis zijn takken van de buxus neergezet. ( buxus is 
het alternatief voor de palmbladeren). De liturgische kleur is rood ( voor de intocht in 
Jeruzalem) en paars (voor het passiegedeelte). 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar  Dhr. J. Kisjes – Jacob Catslaan 1 en naar   Hr. 
H.W.M. Landstra – Middenstraat 58. 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 ver-
zorgde 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: 
- Dhr. Henk Vredeveld van de PC Hooftlaan 12 is verhuisd naar Huize St Jozef,  
Hessenweg 21, 3791 BP in Achterveld. Afdeling Janendorp. 
 
Overleden: Op 21 maart 2018 is overleden: Wijnand Bos (Kennedylaan 130) in de 
leeftijd van 83 jaar. Op 28 maart zal er een afscheidsdienst zijn in De Voorhof, aan-
vang 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de begraafplaats van 
Woudenberg.  
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25 maart 2018 
 

 Palmpasen 

 
10.00 uur  School en  Kerk 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Gerda Holl 
2e Ouderling     : Gerrit Jan Busser 
Diakenen     : Jan Kromhout, Gerda van den Brink 
Organist     : Piet de Vries 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Mariëlle Timmerman, Hilde de Ronde 
Beeld en geluid    : Ronald Maijen, Reinier Vunderink 
Liturgische schikking   : Henneke Loosman, Els van der Burgh  
 
M.m.v. leerlingen en leerkrachten van de koningin Julianaschool 
             voorbereidingscommissie kindernevendienst. 
 
Thema:                ´Ik kom naar je toe…´  
Bij deze dienst 
Jezus is met heel veel andere pelgrims op weg naar Jeruzalem om Pesach te vieren. Dichtbij de 
stad gekomen, worden er twee plaatsen genoemd; Betfage (betekent 'huis van (onrijpe) vijgen' 
en Betanië (huis van de armen) beide dorpen op de Olijfberg. In de komende hoofdstukken is 
er driemaal een heen en weer van Jezus en zijn leerlingen tussen de Olijfberg (Betfage/
Betanië) en Jeruzalem. De berg en de stad zijn elkaars tegenovergestelden. 
De Olijfberg speelt een belangrijke rol in de Messiasverwachting. De berg wordt genoemd in 
Zacharias 14 als de plek van waaruit de verlossende keer in de geschiedenis zal plaats vinden. 
Daaruit spreekt de verwachting dat de Messias vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem zal gaan, de 
stad die verlost moet worden, die niet langer de verlatene zal zijn. Zal Jezus die Messias zijn? 
Die Messiasverwachting wordt luidkeels uitgezongen. 'Hosanna' is oorspronkelijk een roep om 
hulp, maar wordt hier een vreugdekreet om de reeds van God ontvangen hulp: een zekerheid 
dat (in de Messias) die hulp is gekomen. Men zingt ook uit het pelgrimslied Psalm 118  de 
strofe waarmee de pelgrims begroet 
werden bij hun inkomst in de stad: 'Gezegend hij die komt ... in de Naam van de Heer'. Maar 
hier koppelen de pelgrims daaraan een zegenspreuk over het komende rijk van de Zoon van 
David en het 'Hosanna' wordt nadrukkelijk vanuit den hoogste bekrachtigd. 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
18.00 uur:  Geen Dienst 
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Huwelijksbevestiging; 
Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jantine Mandersloot en Herman Engel. Zij treden in 
het huwelijk op 6 april a.s.. De kerkelijke inzegening is om 13.30u in de Grote kerk, Hoofdstraat 
117a in Driebergen. Ds. Marten Jan Kooistra hoopt in deze dienst voor te gaan. Jantine en Her-
man komen binnenkort in Woudenberg wonen en bezoeken de diensten in De Voorhof regelma-
tig. Zij zullen zich ook bij De Voorhof aansluiten en zich in de Schakel aan u voorstellen. 
 
 
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 wereld diaconale 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. 
 
Heel de Voorhof bakt: 
De Taakgroep ZWO heeft een leuke actie bedacht om geld in te zamelen voor het project 
“Moedige moeders in Oeganda”. We organiseren “Heel de Voorhof bakt!” en hiervoor zijn we 
op zoek naar taartenbakkers met geheime recepten, mooie creaties en vooral de lekkerste taarten! 
Begint het al te kriebelen? Meldt u/je dan meteen aan via de intekenlijst in de hal of via: 
ZWO@pkndevoorhof.nl.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op deze Palmzondag komen we weer bij elkaar in de soos. Na de dienst. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 27 maart lezen we weer een Bijbelgedeelte uit de grondtekst.  
Deze keer: Genesis 3:1-24. Vertaling ligt gereed in de hal van de kerk. 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 
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. Het is een mooie opstap naar Pasen.   
Diaconie/Pastoraat 
 

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. 
 
Kerkdiensten volgende week :  
Maandag 26 maart   19.00 uur  Vesper geen voorganger 
Dinsdag 27 maart     19.00 uur  Vesper geenvoorganger 
Woensdag 28 maart 19.00 uur  Vesper geen voorganger 
 
Donderdag 29 maart Witte Donderdag  
15.30 uur   ds. Marten Jan Kooistra   Avondmaal in Groene Woude 
19.30 uur   ds. Marten jan Kooistra   Avondmaal 
1e collecte: ZWO. Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.  
2e collecte : Plaatselijke diaconie 
De bloemengroet gaat naar  Mevr. M. vd Arend – Pr. Mauritslaan 2. 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 
19.30 uur ds. Pieter Koekkoek 
 
Zaterdag 31 maart  Stille Zaterdag 
22.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: ZWO: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda. 
 
Zondag  1 april Pasen 
10.00 uur : ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: 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 
 
Oecumenische leerdienst: 
Zondag 8 april hopen we om 18:30 weer een oecumenische leerdienst te houden in de Cathari-
nakerk. Thema van deze dienst zal zijn:  “Groeien is loslaten”. We hebben ons voor deze 
dienst laten inspireren door Janneke Stegeman. Groeien in geloof betekent soms oude beelden 
loslaten, erkennen dat we een verleden hebben, samen belijden en in gesprek gaan. Het gaat 
dus om een stukje zelfreflectie en proberen om boven jezelf uit te stijgen. Genoeg ingrediënten 
voor een uitdagende dienst. Tijdens de dienst is er geen voorganger. We doen het met elkaar. 
Sierd Smit, Gerald ten Wolde en Rob Koelewijn zullen de dienst in goede banen leiden. U 
bent van harte welkom deze dienst bij te wonen!  
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