
 

 
 
 
Bloemen:   
 
 
Voorbeden:  
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!  
 
Collecte: 
1e Collecte: ZWO Project “Hulp aan straatkinderen in Colombia” .  
Lees verder op de volgende pagina van deze zondagsbrief. 
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:  
 
 
 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 3 april bespreken we weer een moeilijke tekst. Deze keer de betekenis en 
achtergrond van wonderverhalen en de vraag waarom Jezus de mensen vraagt hierover 
te zwijgen. We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 
 
Voedselbank:  Maart 2019:  
‘W’as je me nou? Of ‘was’ je alleen op de échte was dag?  Geen probleem. We hebben 
een lange maand voor de boeg om alle wisse’wasjes’ eens spic en span te regelen. 
Dus........., wasmiddelen graag!  U weet ongetwijfeld wel de juiste keuze te maken. En 
alles ‘was’goed! 
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31 Maart 2019 
Laetare 

(Verheug u) 

10.00 uur    
Predikant     : ds. Frans Westermann uit Marknesse 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Bert Boels, Bettina van de Wetering 
Diakenen     : Marja Overeem, Johan Jansen 
Organist     : Adrie Duizendstra 
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld, Janneke Smit 
Beeld en Geluid    : Ronald Maijen, André van Dijk 
Zingen     : Lied 211: 1, 4  
      : Lied 870: 1, 5, 6, 7, 8 
Gesprek met de kinderen    : Projectlied 
Eerste lezing     : 1 Samuël 17: 32 – 37  
           Lucas 15: 1 – 7  
      : Lied 23c 
Tweede lezing    : Lucas 15: 11 – 32   
      : Lied 991: 1, 2, 5, 6, 7 
      : Lied 859: 1, 4  
      : Lied 413: 1, 3 

 
Kerkdiensten  volgende week:   
 
Zondag 7 april 2019  
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: ZWO Project “Hulp aan straatkinderen in Colombia”  
 
Familiedienst: 
Op zondag 14 april staat in het teken van Palmpasen en heeft als thema: Juichen..!! De schrift-
lezing is Lucas 19: 29-40 en vertelt over Jezus intocht in Jeruzalem. Jezus geeft zijn leerlingen 
de opdracht om een veulen van een ezel te zoeken, die vastgebonden staat. Het is de ezel waar-
op Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Jezus wil daar met zijn leerlingen het Pesach vieren. Het ver-
haal over de intocht in Jeruzalem is een verhaal vol symboliek, tegenstellingen en koppelin-
gen/verwij-zin-gen met teksten uit Thora en profeten. De vastgebonden ezel bijvoorbeeld vin-
den we ook in Genesis 49: 10-11 als Jakob zijn zon Juda zegent. En de Olijfberg wordt in Eze-
chiël 11:23 en Zacharia 14:4 verbonden met de komst van de Messias. Het thema zal weer op 
verschillende, soms verrassende, manieren worden belicht. De 40-dagenspaardoosjes worden 
ingeleverd. Onder begeleiding van Piet de Vries en het gelegenheidscombo gaan we weer 
mooie liederen zingen. De kinderen in de leeftijd van de kindernevendienst zullen deze keer 
tijdens de dienst Palmpasen stokken gaan maken.  De voorbereidingscommissie 
Géliene, Suzanne, Annemiek en Marten Jan 
 
1e Collecte 14 april 2019:  
Help de slachtoffers van de cycloon Idai. In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoe-
nen mensen getroffen door de cycloon Idai. Zij hebben dringend voedsel, water, kleding, on-
derdak en medicijnen nodig. De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook 
buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen 
zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken 
zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen. Daarom 
willen we de collecte van zondag 14 april 2019 ten goede laten komen voor de Noodhulp na 
deze ramp. Als u geld wilt over maken dan kan dit natuurlijk ook: IBAN NL45 RABO 0382 
4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. Noodhulp Idai. 
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Collecte:  ZWO Project “Hulp aan straatkinderen in Colombia”.   
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dage-
lijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Toekomstper-
spectief is er nauwelijks voor hen. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van 
Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen meer 
dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een 
muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding vol-
gen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen 
volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Zij leren ze om zich in te zetten, 
zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrou-
wen in zichzelf en anderen. Dit is belangrijk om staande te blijven in de maatschappij.” 
 
Vanmorgen ‘theater’ De Voorhof: 
Vanmorgen is het anders in De Voorhof. Eens in de drie of vier jaar lijkt het kerkgebouw op een 
theater. En dat is dan vanwege de uitvoering van een musical. Dit jaar betreft dat ‘Jakob’. Inmid-
dels zijn er twee mooie voorstellingen achter de rug: afgelopen vrijdagavond en zaterdagavond. 
Zo’n 100 deelnemers hebben er aan meegewerkt, bijvoorbeeld de afgelopen week om de kerk-
zaal om te bouwen. Een aantal mensen heeft daar vakantiedagen voor opgenomen om ervoor te 
zorgen dat de musical door iedereen goed te volgen is. En daarom zitten wij nu in een ‘theater’. 
Vanmiddag is er om 14.30 uur nog een voorstelling, de laatste is vanavond om 18.30 uur. Van 
harte welkom, vooral voor die van vanavond omdat die van vanmiddag vrijwel vol zit (er zijn 
enkele reserveringen terug gekomen). Er hoeven geen kaarten gereserveerd te worden via de 
website omdat de verwerking daarvan nauwelijks meer mogelijk is.  We stellen het op prijs dat 
bezoekers op tijd komen omdat we de musical op het aanvangstijdstip willen laten beginnen. Wie 
een specifieke plaats nodig heeft, bijvoorbeeld in verband met de eigen rolstoel, kan hier bij de 
gastvrouw om vragen. Bij de uitvoeringen zijn in de pauze consumpties als koffie, thee, fris en 
cake verkrijgbaar met consumptiebonnen die te koop zijn in de hal. Na afloop kan de waardering 
voor de musical getoond worden door een gift te doen in de emmer/pan die bij de uitgang staat. 
De deelnemers zijn enthousiast over de voorstellingen. We vermoeden dat het voor iedereen die 
de musical mee maakt een bijzondere ervaring is. Wie dat wil meemaken: kom en geniet. Graag 
tot ziens bij één van de resterende voorstellingen! 

Creatieve ochtend:  Op woensdagochtend 3 april wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve 
ochtend georganiseerd.  Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of 
gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoe-
len, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar gaan we er een gezellige ochtend 
van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent weer van harte welkom! Sarianne van Oosterum tel: 06 30670363 
 
Contactmiddag: Dinsdagmiddag 9 april om half 3 is er weer een Contactmiddag.  
Spreker: De heer J. Van Egdom. Onderwerp: De Grebbelinie. 
Voor vervoer kunt u bellen naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen,  
tel. 2861861.  Ineke v.d. Arend. 
 
Solidariteitsmaaltijd op 10 april a.s. om 17.30 uur in De Voorhof: 
De tijd op weg naar Pasen wordt in de kerk gekenmerkt door de nadruk op soberheid, verstilling 
en bezinning. De jaarlijkse solidariteitsmaaltijd is een moment van samen-zijn, delen en bezin-
nen. De maaltijd heeft een sober karakter. Tijdens de maaltijd wordt bij de gesprekken nagedacht 
over het lijden en de (on)mogelijkeid hiermee om te gaan. 
U kunt zich voor deze maaltijd inschrijven op de intekenlijst in de hal.  
Info: avdlagem@kpnmail.nl of a.martina@xs4all.nl  

Bijbelstudie: Ook nieuwsgierig naar vrouwen in de bijbel ? Wat weten we van deze vrouwen, 
wie waren dat ? Zien we overeenkomsten tussen deze vrouwen en onszelf ? Op woensdag 10 
april gaan we met vrouwen op zoek naar vrouwen in de Bijbel. Ben je geïnteresseerd, wil je 
meedoen ? Kom dan om 19.45 uur naar De Voorhof. Het plan is om ongeveer één keer per 
maand bij elkaar te komen. 
Als je niet kunt op 10 april en je wilt toch op de hoogte gehouden worden van volgende data, 
laat het me dan weten. Elizabeth van Deventer, e.g.van.deventer@pthu.nl , tel: 033 2858317 
 
Uitvoering tuinplan fase 2: Dinsdag a.s. begint hoveniersbedrijf De Bart met de uitvoering 
van tuinplan fase 2. De werkzaamheden duren tot 12 april a.s. De inrit vanaf de Nico Berg-
steijnweg zal deze periode niet gebruikt kunnen worden. We zullen ons uiterste best doen de 
toegang tot het gebouw vanaf de Nijverheidsweg zo goed mogelijk in takt te laten. Het is even 
afzien, maar we krijgen er iets moois voor terug. 
 
De Voorhof heeft talent! 
 De Taakgroep ZWO zet zich dit jaar in voor de straatkinderen in Medellín in Colombia. Voor 
een kind op straat zijn de vooruitzichten niet zo best. Gelukkig zijn er mensen die zich om 
deze kinderen bekommeren en ze de mogelijkheid geven hun talenten te laten ontwikkelen 
o.a. via een voetbalschool, een muziekgroep, een handwerkprojecten en een straatkinderen-
krant. Op deze manier leren ze vaardigheden die hen verder op weg helpen in het leven. Spe-
lenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren 
en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.  
 - Mensen gezocht voor naaiatelier en strijkservice 
Wat wij nu zoeken zijn gemeenteleden die hun talenten in willen zetten om daarmee geld te 
verdienen waarmee dit project in Colombia gesteund kan worden. In het verleden hebben we 
een naaiatelier gehad in de Voorhof, dat zouden we graag weer eens willen organiseren op 
woensdagavond 15 en 29 mei as. Hiervoor zoeken we mensen die handig zijn met de naaima-
chine voor kleinere reparaties, zoals losse naadjes, een broek inkorten, kinderbroekjes repare-
ren, enz. Ook zoeken we mensen voor de strijkservice. We hebben al een aantal dames bereid 
gevonden, maar we zoeken er nog wat bij (heren mag ook!). Daarnaast vragen we de niet zo 
handige gemeenteleden om hun klusjes op te sparen! We vragen een kleine vergoeding en de 
opbrengst gaat naar het project in Colombia. 
 - Nog meer talenten gezocht: 
Daarnaast zoeken we mensen met een talent, die daar graag meer over willen vertellen, laten 
zien of uitleggen aan andere gemeenteleden in de vorm van een workshop, lezing, wandeling, 
of wat u ook kunt bedenken. Laat uw creativiteit erop los. Of stel dat u iemand met een be-
paald talent zoekt om u te helpen, dat mag natuurlijk ook. De opbrengst is ook in dit geval 
bestemd voor het project. Dit willen we ook doen op woensdagavond 15 en 29 mei. 
 - Noteer vast in de agenda:  
Op zaterdag 11 mei bent u welkom in het ZWO tapasrestaurant en op vrijdag 24 mei vindt er 
een concert plaats met Rineke de Wit. (We zijn voor dit concert trouwens nog op zoek naar 
een vleugel...) 
 - Meldt u aan in de hal 
Wilt u ons helpen om van deze actie een succes te maken? Meldt u vandaag nog aan bij de 
leden van ZWO in de hal of stuur een e-mail naar ZWO@pkndevoorhof.nl. 
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