
 

 
 
 

Coronavirus, Kerkdienst gaat niet door. 
 
Beste gemeenteleden, 
Het moderamen heeft vanavond in navolging van de dringende adviezen van de rege-
ring, het RIVM en de landelijke PKN besloten om de kerkdienst van a.s. zondag, 15 
maart, niet door te laten gaan. 
Wij adviseren u zondag om 9.30 uur naar een speciale kerkdienst van de PKN te kij-
ken, deze dienst wordt geleid door ds. René de Reuver. 
De dienst wordt uitgezonden door de EO op NPO2.  
 
Wij gaan er van uit dat er op 22 en 29 maart ook geen kerkdiensten zullen zijn.  
Het moderamen zoekt voor die zondagen naar een oplossing en probeert via kerkradio 
en TV een aangepaste dienst uit te zenden. 
 

Wij raden u aan de komende weken de website en uw e-mail in de gaten te houden. Via 
deze media zullen wij u zoveel mogelijk informeren. 
Wij vragen u  dit bericht met zo veel mogelijk mensen te delen. 
De andere bijeenkomsten in De Voorhof gaan in principe door, wel wordt de mogelijk-
heid bekeken om grotere ruimtes te gebruiken. 
 
 
Coronavirus: In verband met de toenemende dreiging rondom het corona virus in Ne-
derland en de afgekondigde maatregelen door het kabinet hebben we gemeend een aan-
tal voorzorgsmaatregelen te treffen. We zullen de komende weken wat terughoudender 
zijn in het pastoraat en voornamelijk op verzoek bezoeken zullen afleggen. Dit bete-
kent dat vooral oudere en kwetsbare mensen alleen op eigen verzoek worden bezocht. 
Om besmettingsgevaar te voorkomen zullen we ook geen mensen vlak na el-
kaar bezoeken. Het spreekt voor zich dat u -van uw kant- te allen tijde een beroep op 
de predikanten kunt doen. Het Moderamen. 
Het moderamen  
 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 17 maart lezen we weer samen een tekst uit de grondtekst van de  bijbel. 
Deze keer: Mattheüs 28:1-15 (de lezing van de Paaswake).  
Vertalingen kunt u downloaden van de website.  
We beginnen om 20.00 uur. 
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15 maart 2020 
Oculi  (ogen) 

 
Berichten uit de Gemeente:  
-Dhr. E. de Kriek verblijft nog in het Meanderziekenhuis in Amersfoort. Waarschijnlijk zal hij 
dinsdag 17 maart voor revalidatie naar het verpleeghuis Norschoten in Barneveld gaan. 
 
Overleden:  
Op zondag 8 maart is overleden op 80 jarige leeftijd dhr. Hendrik Pieter van Leeuwen, Ver-
meulenhof 22. De uitvaart zal plaats vinden op maandag 16 maart om 11 uur in de aula van het  
uitvaartcentrum Henschoten. 
 
Collecte: 
1e Collecte: Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog:  De burgeroorlog in Zuid-
Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. 
Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks 
te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen trai-
ning in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school 
kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging 
om goed voor hun kinderen te zorgen.) 
2e Collecte: Het is weer de 3e zondag van de maand en dus gaat de 2e collecte naar het Duur-

zaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming van ons kerkgebouw 

uit te bekostigen. Van harte bij u aanbevolen.  

KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen. 
 
 

Zondag 15 maart (onder voorbehoud) 

18.30 uur:  Leerdienst in de Catharinakerk.  
Voorganger ds. Pieter Koekkoek. Thema: Vasten 
Ouderling van dienst   : Rob Koelewijn 
Diaken     : Jan Holl 
Organist     : Adrie Duizendstra 
Collecte: Stichting Straatpastoraat.  De Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg aan 
mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De meeste mensen lopen snel voor-
bij aan daklozen, maar straatpastor Bernadette van Dijk kent ze bij naam. Vanuit een christelij-
ke traditie treedt zij deze mensen met liefde tegemoet. Daarbij respecteert ze de religieuze en 
levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet. 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
 
Zondag 22 maart 2020 
10.00 uur:  Geen Dienst 
 
16.00 uur :  ds. Marten Jan Kooistra 
Krabbeldienst speciaal voor peuters en kleuters. 
Grote kinderen en volwassenen zijn uiteraard ook  
welkom 
 
Kom jij ook? 



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

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Bij deze dienst:  Thema:  ‘Hoor je me en zie je het ook…?’  
De derde zondag van de 40-dagentijd heet vanouds Oculi. Het betekent: Mijn ogen zijn bestendig 
in de Heer. Woorden die ook terugkomen in onze aanvangspsalm 25. In de beide lezingen van 
vanmorgen speelt ‘zien’ een belangrijke rol: ‘Zie je de hand, de weg van de Heer’. We lezen 
vanmorgen uit Exodus 6 en Johannes 9. 
Alle tegenstribbelingen ten spijt is Mozes naar de farao gegaan om wat vrijheid voor zijn volk te 
vragen. Hij bereikt het tegendeel. De teugels voor de Israëlieten worden nog strakker aangehaald. 
Het zet kwaad bloed én het maakt Mozes niet populair bij de Israëlieten. Mozes legt het op zijn 
beurt bij de Heer neer die zijns inziens zijn belofte niet was nagekomen. Maar God was niet ver-
geten wat HIJ gezien en gehoord had: het lijden en gejammer van zijn volk. Zowel, farao, Mozes 
als het volk, zijn op dit moment nog niet bij machte/instaat om het werk/de hand van God te zien. 
Johannes vertelt ons in hoofdstuk 9 over een blindgeborene. De discipelen koppelen dit aan zon-
de: ‘Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ Jezus opent de discipelen en de blindgeborene de 
ogen. Het is niet vanwege de zonde, maar omdat Gods werk in hem zichtbaar wordt.  
In beide gedeeltes worden we deelgenoot van kostbare woorden en daden, vol belofte. Van de 
Heer die ziet en hoort en zich verbindt aan het volk, individuele mensen, maar ook aan ons. Op al 
die plekken waar alle hoop verloren lijkt en wanhoop en moedeloosheid voor velen de boventoon 
voert, geeft God een teken van leven. Het is aan ons onze onmacht te aanvaarden en vervolgens 
niet bij de pakken neer te gaan zitten maar te doen wat we wel kunnen: de geboden van God 
doen én de liefde van Christus vormgeven in ons leven. Echter alleen wanneer woorden van 
hoop en bevrijding gehoord en gezien worden kunnen ze ook daadwerkelijk een teken van leven 
worden.  
 
Voedselbank Maart  2020:  Kent u de uitdrukking wij vragen u om ’verschoning‘? 
Verschoning; het woord zegt het al.  Daar hebben we dus een wasmiddel bij nodig. 
Waspoeder of pods, enz.  voor de witte, gekleurde en bonte was en wasverzachter of welk alter-
natief om de was te verschonen dan ook. Dat 'was-het‘  Al. vast hartelijk dank. 
 
Geef kleur aan je geloof: Komende dinsdag de volgende creatieve ochtend voor de interkerke-
lijke groep “Geef kleur aan je geloof”. Deze morgen gaat het over vergankelijkheid. 1 Petrus 1: 
24 en 25 staat centraal. “Alle vlees is als gras. Het gras verdort, de bloem valt af maar Gods 
Woord is in eeuwigheid.” We gaan met de kleuren roze tot bruin aan de slag. We werken met 
aquarel en zwarte fineliners. Zoveel mogelijk zelf materiaal meebrengen. 
Tijd: 9.15 uur – 11.30 uur. Van harte welkom om eens een morgen mee te doen! 
Info: Anneke Methorst. 062918591 
 
Filosofisch Café – Geluk: Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Nou nieuw… Praten over geluk 
is niet echt nieuw. Veel mensen hebben zich daarover het hoofd al gebroken. Het is de vraag wat 
een mens gelukkig maakt. Op een terrasje met een drankje in de zon. Ja, dan voel ik me geluk-
kig, zegt de een. Een ander graaft wat dieper en vraagt zich af of dat geluk is of tevredenheid. 
Het valt voor de meeste mensen overigens niet mee om geluk onder woorden te brengen. Niels 
Hexspoor, docent filosofie aan het Corderius College in Amersfoort wil ons daarbij helpen. Eerst 
geeft hij een korte inleiding en kijkt hij naar de klassieken. Daarna daagt hij ons uit zelf met het 
begrip geluk aan de gang te gaan. Na afloop is er natuurlijk nog gelegenheid voor een drankje. 
Van harte welkom op  woensdag 18 maart  a.s. aanvang 20.00 uur; de entree 5 euro ter bestrij-
ding van de onkosten. 
 
Vrouwen in de Bijbel: contextueel Bijbellezen: 
Elke maand komen we met een groep vrouwen bij elkaar in de Soos om vrouwen uit de Bijbel te 
bespreken.  Op 26 maart bespreken we het verhaal van Delilah, om kwart voor 8 beginnen we 
met koffie/ thee in de soos.  Je bent van harte welkom om aan te sluiten! 

 
 
Zingen in zorgcentrum Groenewoude: 
Op zaterdag 21 maart van 18.30-19.30 uur gaan we weer zingen in zorgcentrum Groenewoude. 
Tijdens dit uur zingen we uit de bundel van Johannes de Heer en kunnen liederen worden aange-
vraagd die u graag wilt zingen. Adrie Duizendstra zal ons begeleiden op het orgel. 
Daarna drinken we koffie of thee. U bent allen van harte welkom! 
 
Vrijwillige Hulpdienst De Voorhof:  
Gevraagd: Wie wil op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.15 uur een ouder gemeentelid gezel-
schap houden zodat zijn vrouw na lange tijd weer naar haar koorrepetitie kan gaan. Meer informa-
tie? Bel dan Tiny van Dijk 033 2863704 / 06 22314828 
 
Save the date: 
1 april Solidariteitsmaaltijd: in samenwerking met de Irakese gemeenschap (zij koken).  
Aanvang 17.30 uur in de Catharinakerk. Van harte alvast uitgenodigd. 
 
Palmzondag: 
Ga je mee, zeg niet ‘nee’,  maar sta op en doe mee. 
Zet je voetstappen in die van mij. Volg het spoor en ga door. 
Of ga jij liever voor? Hup kom op sluit je aan in de rij…. 

 
Op Palmzondag, zondag 5 april organiseert de Kindernevendienst Commissie  
samen met Kindcentrum ‘Koningin Juliana’, een Kerk – School dienst. 
Deze zondag staat, uiteraard, in het teken van ‘Palmpasen’.  
Voorafgaand aan de dienst mogen alle kinderen van de basisschoolleeftijd een 
palmpaasstok versieren. Dit doen we vanaf 9 uur in Kindcentrum  ‘Koningin 
Juliana’. Daarna gaan we met alle kinderen in een feestelijke optocht naar ‘De Voorhof’ (de ou-
ders mogen alvast vooruit lopen naar de kerk). Wil je meedoen met de optocht en ook graag een 
palmpaasstok maken dan ben je van hartwelkom. Het is wel handig als we weten op hoeveel kin-
deren we kunnen rekenen. Geef je daarom even op: dit kan door een mail te sturen aan Arieëne 
Koelewijn: aartjekoel@gmail.com Laat ook even weten of je zelf een palmpaasstok hebt en deze 
meeneemt. (Let op: als je je via de school opgeeft, hoef je het niet bij de kerk te doen, en andersom 
☺) 
 
Top 2000 liederen:. 
Graag herinneren we u aan ons verzoek om Top 2000 liederen rondom het thema "Samen" in te 
leveren. De aangemelde liederen kunnen een bijdrage leveren aan de muzikale invulling van een 
TOP 2000 viering die we medio november hopen te houden.  U kunt uw voorkeur in dienen via de 
mail: laanvdnaomi@gmail.com of via papier en dit in de TOP 2000 doos stoppen die in de hal van 
de kerk staat. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Namens de werkgroep TOP 2000 viering 
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Veertig was ik toen ik uit Egypte vluchtte.                                                              
De Farao had het op mij gemunt.                                                                                 

Zo ben je een gerespecteerde Egyptenaar,                                                                
en zo een schaapherdertje in de woestijn.  

Wist ik veel.                                                                                                                  
Ik had geen idee van de plannen                                                                              

die God met mij had.                                                                                                                                                                          
Ik was tachtig                                                                                                                             

en van plan te stoppen met die schapen.                                            
“Nog één rondje door de woestijn,                                                 

dan zit het erop,” dacht ik                                                                                         
en dan mocht een ander het doen.    

Vergeet het:                                                                         
als je wordt geroepen  kun je op je kop gaan staan, maar 

dan ga je. 
Piet van Midden ; Uit met eigen woorden 

 



 
Zondag 15 maart 2020 

Derde zondag veertigdagentijd 
 

“Sta Op” 
 
In de 40 dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe  
naar Pasen, het feest van zijn Opstanding uit de dood. Niet het duister 
maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. 
 
Liturgisch bloemschikken: “Hoor je me?” 
Exodus 6: 2-9, 28-7:7. Het volk is moedeloos, gaat gebukt onder de 
slavernij ( gebogen takken). Het bezoek van Mozes(bandwilg) en 
Aäron(Aronskelk) aan de farao (gele bloem) heeft averechts gewerkt. 
Hij wil niet luisteren, heeft zich afgewend en zich verhard. God 
spreekt tot Mozes over het verbond (witte boog met groene hedera
(trouw), over de belofte van verlossing en bevrijding: Een teken van 
leven. Maar de mensen laten zich niet raken. Ze horen de boodschap 
van hoop en bevrijding niet. 
 
Kindernevendienst: “Hoor je me?”                                               
’t Volk Israël is radeloos. Wat kunnen zij verwachten?                                                                                    
Maar God heeft naar zijn volk gehoord: Hij luistert naar hun klachten.  
 
De Heer doet wat hij heeft beloofd. Hij zal zijn volk bevrijden.                                                                                                 
Zo toont hij farao Zijn macht. En Mozes moet hen leiden. 
 
Aäron spreekt tot farao: Jouw slaven gaan vertrekken.                                                                                  
De Heer laat jou geen and’re keus. Dat zul je wel ontdekken. 
 
Collecte: “Overleven in een burgeroorlog - Zuid-Soedan” 
Vandaag collecteren we voor Vluchtelingenopvang en noodhulp in 
Zuid Soedan. 
 
Leerdienst: “Vasten” 
Vanavond is er een Leerdienst in de Catharinaparochie van 18.30 uur 
tot 19.30 uur. De voorganger is ds. P. Koekkoek. Na de dienst  zullen 
we napraten onder genot van een kopje koffie. 

 
 
40 dagen danken met paastakken: 
In de hal staat een glazen vaas met paastakken. Op de kaartjes die erbij 
liggen, kan je iets schrijven waar je dankbaar voor bent. Zo hebben we 
na veertig dagen een “boom vol zegeningen”. 
 
Heel De Voorhof vast: 
Het wisselen van de seizoenen is een goed moment om uw kleding 
eens kritisch te bekijken. Kleding die u niet meer draagt, kan naar de 
goede doelen gebracht worden. Doet u weer mee?  

 
        
Deze week staan we op voor: 
Geef kleur aan je geloof  

 
Dinsdag17 maart om 9.15 uur staat de  Voor-
hofdeur weer open. Op 26  februari begon de 
40-dagentijd. Wij zijn bezig geweest 
met Marcus 5:16 en 17. De purperen mantel 
bij de bespotting van Jezus. Het kruis wacht 
hem. Purper: staat voor het offer van Jezus, 
het lijden, het priesterschap en dienstbaarheid.                
                                           

Gebedsgroep “Waarom moest Jezus sterven en opstaan”      18 maart 
Iedere woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur bidden wij voor elkaar  
en de gemeente na een korte Bijbelstudie, met wisselende thema’s.            
Filosofisch café “Gelukt…….hoezo?”           18 maart                                                                                                                        

 
 
 

 

Krabbeldienst “Opstaan”        22 maart     


