
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar Fam. Kramer – Schoutstraat 38 en naar   
Dhr. 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: Plaatselijke Voedselbank te Amersfoort, Missie van de organisatie Voed-
selbank: “Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, door een 
balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel in de maatschappij, middels het 
aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of langere termijn 
onder  het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.” 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten 
functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de gemeente: 
-  
 
 
Project ZWO: Moedige moeders in Oeganda: 
Deze zondag start de officiële periode voor het project van de Taakgroep ZWO. Elke 
week zullen wij u informeren over het project “Moedige moeders in Oeganda” via de 
“Oeganda Observer”, die is bijgesloten bij de zondagsbrief. Hierin vindt u informatie 
over Oeganda, de problematiek, nieuwsberichten en de activiteiten die de Taakgroep 
ZWO de komende periode zal organiseren om geld bij elkaar te brengen voor het doel. 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat deze actie weer een succes mag worden. 
De melkbus zal klaarstaan in de hal voor uw giften. 
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8 april 2018 

Quasi modo geniti 
(als pasgeboren zuigelingen) 

  

10.00 uur   
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    :  
2e Ouderling     :  
Diakenen     : Meino Huisman, Annelies van Ravenhorst 
Organist     : Piet de Vries 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde, Anneke methorst 
Beeld en geluid    : Martin Standaart, Jascha Standaart 
Zingen     : Psalm 81:1,2,4 
Kyriegebed      : Lied 367b 
Gloria      : Lied 619:1,2,6 
Kindernevendienstlied    : Wij gaan voor even uit elkaar 
1e Schriftlezing    : Genesis 3:1-24 
      : Lied 628:1,2,3 
2e Schriftlezing    : Johannes 20:24-31 
      : Lied 339a 
      : Lied 642:1,2,3,4 
      : Lied 984:1,4,5,6 
 
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:  Oecumenische leerdienst in de Catharina kerk 
 
Ouderling van dienst    :     
Diakenen     : Janny Kaljee 
Organist     : Berend van Surksum 
Oecumenische leerdienst: 
Vanavond, 8 april hopen we om 18:30 weer een oecumenische leerdienst te houden in de Ca-
tharinakerk. 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!  
     
 
 
Kerkdiensten volgende week 
Zondag 15 april 
10.00 uur ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen,  
Bloemenfonds, de kosten van de bloemen voor in de kerk 
 
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. 

Voedselbank April 2018: 
Ja, ja, we hebben de maand april een heel programma voor de boeg. Een wasprogramma zoge-
zegd. Deze maand graag  wasmiddelen. Maakt u er maar een mooie wascombinatie van. Pro-
ducten voor de witte was, de zwarte was, de voor was of bonte was. TIP. Niet allemaal tegelijk 
naar de supermarkt anders komt u wellicht in een lange (wasse)rij te staan. Maar wat u 
ook  aanschaft; 't is altijd goed. Kunnen  we tenminste eind april zeggen; alles was.goed!  
Hartelijk dank. 
 
Nieuws van Amnesty werkgroep Woudenberg: 
Schrijfactie Indonesië: activist vast voor ‘verspreiden communisme’ 
De Indonesische milieuactivist Heri Budiawan kreeg op 24 januari 2018 tien maanden cel voor 
‘misdaden tegen de staatsveiligheid’. Hij zou een communist zijn. De autoriteiten gebruiken anti-
communismewetgeving en anti-communistische sentimenten om vreedzame protesten in te per-
ken. In april vorig jaar leidde Heri Budiawan, ook bekend als Budi Pego, een vreedzaam protest 
tegen de komst van een goudmijn in Oost-Java. Volgens de autoriteiten zouden sommige demon-
stranten banners hebben gedragen met daarop een hamer en sikkel, het symbool van het commu-
nisme. Budiawan werd enkele maanden later opgepakt. De openbaar aanklager eiste zeven jaar 
tegen hem. Budiawan is de eerste die sinds de val van president Soeharto in 1998 veroordeeld is 
op basis van een draconische wet die communisme strafbaar stelt. De wet is een overblijfsel uit 
het tijdperk Soeharto (1965-1998). Soeharto ontketende toen hij aan de macht kwam een klop-
jacht op vermeende communisten. Dit leidde tot honderdduizenden doden, verdwijningen en 
politieke gevangenen. Kom in actie: teken de brief in de hal! 
Bettie en Renate. www.woudenberg.amnesty.nl 
Oproep! 
Wie zou het leuk vinden om de Amnesty werkgroep te versterken? 
Als je vragen hebt, spreek ons aan in de hal! 
Reacties kunnen gestuurd worden naar renatederooij@hotmail.com. 
 
Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 10 april wordt er weer een contactmiddag gehouden. We beginnen om 14. 30 
uur. Onderwerp: ” Op stap met een vogelaar” en niet, zoals in de Schakel vermeld staat, “Natuur 
om ons heen”. Voor vervoer kunt u bellen naar Mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700, of naar de 
Fam. Veldhuizen, tel. 2861861.    
Ineke v.d. Arend. 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 10 april buigen we ons weer over moeilijke Bijbelteksten. Deze keer niet een tekst 
maar een begrip: De Hemel.  
Wat kunnen we ons hierbij voorstellen en wat wil de bijbel ons hier over zeggen 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 
Schoonmaken kerk: 
Woensdag 11 april wordt de kerk weer schoongemaakt. 
Als we de hoekjes en ramen in onze Voorhof schoon willen houden wordt het tijd dat we weer 
een gezellige schoonmaakmorgen houden. 
Na alle activiteiten van de paasdagen laat dat zijn sporen na. 
Dus lieve mensen: Komt allen naar deze gezellige schoonmaakmorgen. 
We beginnen om 9 uur. 
Graag tot dan. 
 
 

Feest van de Geest 2018: 
Nicole van der Schaaf (www.kunstenvliegwerk.nl) maakt een kunstwerk dat tijdens Hemel-
vaart en Pinksteren in de kerkzaal te zien is. Oproep: foto’s gemeenteleden. 
Ook aan u/jou als gemeentelid vragen wij mee te doen en samen de ´zevende foto´ samen te 
stellen. Deze zevende foto zal een grote collage van foto´s worden die door gemeenteleden 
worden 
ingeleverd. Wij willen u/jou vragen om op zoek te gaan naar een foto uit de jaren 1945-1950 
waarop een afbeelding staat die voor u/jou iets uitbeeldt van hoop, inspiratie en of toekomst. 
Graag met een korte tekst (2 tot 5 regels) erbij. Op de foto mag van alles staan, een persoon, 
een gebouw, een voorwerp, een situatie enz. 
Het mag een foto van u/ jou zelf zijn, van ouders, grootouders of gewoon een foto uit die tijd 
die u/jij tegenkomt en waarvan u/jij vindt dat die iets verbeeldt/uitstraalt van inspiratie, hoop 
en of toekomst. In de tekst geeft u/jij kort weer wat de foto voor u/jou verbeeldt.  
De foto en tekst mogen in de rood-witte geblokte box in de hal. 
Staat 9 mei al in uw agenda, de openingsavond van het Feest van de Geest in Doorn. Een pre-
sentatie van de kunstwerken, muziek, cabaret en ontmoeting.  
 
God in de Supermarkt:  
Maandag 9 en 16 april 2018, in de Marcuskerk in Leusden om 19.45 uur. Zie voor meer infor-
matie www.godindesupermarkt.nl Zie voor meer informatie in de Schakel. 
 
Aan de slag tegen onrecht: 
Start met de Micha Cursus 
De profeet Micha maakte zich in zijn tijd druk om de wereld die hij om zich heen zag. On-
recht, uitbuiting, armoede. Hij deed een sterke oproep om recht te doen, trouw te betrachten. 
In onze tijd is de situatie niet veel anders. Ook nu is er veel onrecht, uitbuiting en armoede. 
Maar wat doen wij ertegen? De taak is nu aan ons om na te denken én aan de slag te gaan. De 
Micha Cursus helpt je hierbij. Je gaat samen met gemeenteleden nadenken over recht doen én 
meteen praktisch aan de slag in je eigen omgeving. Jij kan het verschil maken! 
De Micha Cursus is voor iedereen die nadenkt over onrecht, armoede, mens en natuur en dit 
wil verbinden met zijn/haar geloof! Voor jou en je gemeente. Ben je enthousiast en lijkt dit je 
wel wat voor jouw gemeente of kring? Kom dan op 18 april naar de informatieavond over de 
Micha Cursus.  Waar: De Goede Reede, Vondellaan 2 in Veenendaal  Tijd: 19:30 – 21:30 uur. 
Aanmelden kan via de website www.michacursus.nl  
Heb je vragen? We beantwoorden ze graag. Mail naar info@michanederland.nl   
We hopen je te ontmoeten op 18 april! 
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