
 

 
 
 
Beste gemeenteleden, 
Nu het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ is gesloten en er geen 
diensten meer worden gehouden op de ‘normale’ manier, hebben 
we gemeend om ieder gemeentelid onze zondagsbrief te mailen 
of thuis te bezorgen. Op die manier kunnen wij u op de hoogte 
brengen van de laatste ontwikkelingen binnen ‘De Voorhof’. 
- Activiteiten en vergaderingen Naar nu bekend is moet ‘De 
Voorhof’ in elk geval tot 1 juni gesloten blijven, conform de ad-
viezen en regelgeving van de verschillende instanties. 
Aangezien we nog wel gedoseerd naar buiten kunnen voor een wandelingetje dat ieder-
een goed doet, is het misschien een idee om eens door de liturgische tuin te lopen, die 
weer steeds mooier wordt nu er weer van alles begint te bloeien. Houd wel rekening 
met de afstand van 1,5 m. tussen u en andere personen. 
- Kerkdiensten: Veel mensen zijn blij om de diensten via de kerkradio/TV te kunnen 
horen en zien. Op Palmzondag, 5 april, wordt er ook weer een dienst uitgezonden. Ver-
der worden alle diensten van de ‘Stille Week’ en Pasen uitgezonden de kerkradio/TV. 
Let op: de Vespers worden gehouden om 19.00 u., dit is anders dan in de Schakel 
staat vermeld. 
U kunt weer voorbeden aanvragen, informatie hierover staat in deze zondagsbrief. 
Aan de diensten van de komende tijd werken ook verschillende mensen van de Cathari-
na Parochie mee. Leden van de Catharina Parochie kunnen meeluisteren met onze 
diensten.  
- Communicatie :  Ook deze vrijdag wordt er een uitgebreide zondagsbrief verspreid, 
die zoveel mogelijk per e-email wordt verstuurd. Gemeenteleden, die geen e-mail heb-
ben krijgen de zondagsbrief thuis bezorgd. 
Mededelingen en nieuws wordt ook via de website en Facebook gecommuniceerd. 
- Collectes: Vanaf nu kunt uw collectegeld overmaken via een QR-code op de website, 
hoe dit in zijn werk gaat leest verderop in deze brief. Uiteraard kan er ook geld worden 
overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie, informatie hierover is eveneens 
te vinden in deze zondagsbrief. 
- Pastoraat: De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in 
principe maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard 
blijven ze ook telefonisch bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels 
telefonisch. Tel. nrs. Pieter Koekkoek – 033-286 7225, mobiel 06-4245 6049 – E-mail 
Pieterkoekkoek@gmail.com 
Tel. nrs. Marten Jan Kooistra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 – E-mail 
dskooistra@mjkooistra.nl 
Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek 
per dag, maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per tele-
foon doen. 
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5 april 2020 
Palm Pasen 

 
10.00 uur      
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant      : ds.  Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Anneke Bos 
Diaken      : Cobi Stam 
Orgel         : Jaap van Dijk 
Gitaar      : Arieene Koelewijn 
Zang       : Hilde van de Berk, Corine de Kruijf en  
          August  Wijnberg 

 
Kindernevendienst  : Janneke Smit 
Beeld en Beamer  : Jacqueline van Ledden en Ronald Mayen 
Geluid   : André van Dijk 
Bloemschikking             : Henneke Loosman en Els van der  Burgh 
 
 
 Zingen   : ‘Ga je met ons mee’ 
Aanvangslied   :   Lied  283: 1, 3 en 5 
Gloria    :  Geroepen om te zingen 152 

Kindermoment 
          :Lied 555: 1 en 2 
Schriftlezing      :  Mattheus 21: 1-11 
        : Lied 551: 1, 2 en 3 
        : Lied 883 
Gebeden afsluiten met:      : Lied 371 
Slotlied       : ‘Hosanna in de hoge’ 
  
Berichten uit de Gemeente:  

- Dhr. E. de Kriek, Dorpstraat 32 1, is weer thuis. 

Bloemen:  
 
 
Voedselbank April  2020:  Voedselbank april. Laten we deze maand smeren chocopasta, 
smeerworst, appelstroop, spread, honing, jam en pindakaas, dát smeer je.  
Terwijl je vruchtenhagel, hagelslag en gestampte muisjes strooit op je boter ham. 
Vanwege  de coronavirus kunnen de goederen bestemd voor de Voedselbank op maandag 
van 14 tot 17 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur in de kist gelegd worden. De kist 
wordt voor de ingang buiten  De Voorhof neergezet, zolang de maatregelen van het 
RIVM nog gehandhaafd worden. 
 
Voorbeden: Nu het kerkelijk centrum 'De Voorhof' gesloten is willen wij u de mogelijkheid 
bieden om langs deze weg voorbeden aan te vragen.  
Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predikanten: 
Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in 
voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uit-
gesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde 
omschrijving worden gegeven. 
 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 
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- Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook 
telefonisch gemeenteleden benaderen. 
- Kaarten en telefoontjes: Uiteraard kunt u een kaartje sturen naar mensen die het moeilijk heb-
ben. Ook een extra telefoontje kan wonderen doen. 
- Het moderamen is het sturend en organiserend orgaan binnen ‘De Voorhof’. Het heeft van de 
kerkenraad  toestemming gekregen om de nodige beslissingen te kunnen en mogen nemen. Ach-
teraf zal het zich hierover naar de kerkenraad verantwoorden. Als u ideeën, suggesties, tips, etc. 
heeft geef dit dan door aan het moderamen. Wij vragen u met klem om niet op eigen houtje din-
gen te doen, maar dit altijd te overleggen met het moderamen. Daardoor houdt het moderamen 
overzicht over hetgeen er gebeurt. Vragen of voorstellen kunt u sturen naar  
scribaat@pkndevoorhof.nl of u kunt bellen naar 06 5206 3119. 
- Dank: Graag willen we iedereen, die voor en achter de schermen meewerkt aan het tot stand 
komen van alle activiteiten, die ook nu plaatsvinden binnen ‘De Voorhof’, hartelijk danken voor 
hun blijmoedige inzet.  
- Wens: Wij wensen u een goede Palmpasendienst toe en ook voor de ‘Stille Week’ wensen wij 
u goede diensten toe en Gods kracht en zegen in deze moeilijke tijd. 
Het moderamen 

 

Geven met Givt 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende geefmoge-
lijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je al-
tijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu 
thuis meekijkt vanaf de bank, of als je geen contant geld 
mee hebt tijdens de dienst. Met Givt kan je gewoon blij-
ven geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven aan 
collecte 1, 2 of 3, kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de Givt-app in Google Play of in 
de App Store. Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net.  Scan onderstaande QR 
code via smartphone: U kunt 24 uur per dag geld overmaken voor de collectes, dit is niet beperkt 
tot de diensten. Tijdens kerkdienst live / kerkdienst gemist kan er ook worden overgemaakt via 
de geefknop rechts onderaan het beeldscherm van je computer, tablet e.d.  Ook kan er in de app 
overgemaakt worden via een lijst: kies dan voor PG De Voorhof Woudenberg. 
Het collectegeld kan ook worden geboekt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68  
t.n.v. Diaconie De Voorhof  
 
Collecte:  zondag 5 april 
1e Collecte: JEUGDWERK (JOP) Nederland - Jongeren doorleven het paasverhaal 
Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gear-
resteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is 
het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In 
een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een 
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaam-
heid, vermoeidheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente 
aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie 
van een uur. Collecteer mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innovatieve pro-
gramma kennis kan laten maken met het paasverhaal. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om 
de wekelijkse kerkdiensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
3e Collecte: KND. Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets 
extra’s verdienen. 
 

 
Contactmiddagen: De contactmiddagen die gepland staan voor 14 april en 12 mei gaan niet door. 
Met vriendelijke groet, Ineke van den Arend. 
 
E-mailadressen t.b.v. verzending van de zondagsbrief 
Wanneer u een e-emailadres hebt en toch deze zondagsbrief ontvangt wilt u dan uw e-mailadres 
sturen naar: kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl.Op deze manier kunnen wij u deze brief, zolang 
het nodig is, per mail toesturen en hebben we minder mensen nodig om de brief rond te brengen. 
 
Woudenbergers helpen Woudenbergers – Platform van Kerken  
Is in het leven geroepen voor mensen, die hulp nodig hebben voor dingen als boodschappen doen, 
medicijnen ophalen en wat u nodig heeft.  
Bel tussen 9-11 uur en 15-17 uur met Rinke tel. 06 3100 5252 en tussen 11-14 uur met Vincent  
tel. 06 1516 6410. Kijk voor meer informatie op de website van ‘De Voorhof’. 
 
Bij deze dienst:  Thema:             ´Wie is die man..?’ 
Zondag is het Palmpasen. Gewoonlijk een feestelijke zondag met een optocht met kinderen en 
palmpaasstokken. Vanwege alle beperkingen rondom corona kan de kerk en schooldienst niet 
doorgaan. Daarom hebben we de kinderen gevraagd om thuis een palmpaasstok te maken. Ze heb-
ben daar foto’s van gemaakte en we hebben kinderen in kleine groepjes gefilmd. Zo was er toch 
nog iets van een palmpaasoptocht. Zondag ziet u in de dienst die we uitzenden daar iets van terug. 
Op die manier stonden we met de kinderen even stilstaan bij de tocht van Jezus naar Jeruzalem. 
Een kleine tweeduizend jaar geleden ging Jezus met heel veel andere pelgrims op weg naar Jeruza-
lem om Pesach te vieren. Jezus komt in dit gedeelte Jeruzalem binnen als de nieuwe koning van 
Israël. Dat laat Mattheüs op een paar manieren zien. Direct vanaf de eerste verzen wordt duidelijk 
dat Jezus de nieuwe koning is. Hij geeft een opdracht aan zijn leerlingen: ze moeten twee ezels 
ophalen, een ezelin en haar jong. Dan vertelt Mattheüs dat Jezus plaatsneemt op deze ezel en Jeru-
zalem binnenrijdt. Dit moest volgens Mattheüs gebeuren, omdat één van de profeten heeft gezegd 
dat dit zo moest gebeuren: ‘Luister, inwoners van Jeruzalem! Jullie koning komt eraan. Hij is 
vriendelijk. Hij rijdt op een ezelin en haar jong.’ 
Dichtbij de stad gekomen, worden er twee plaatsen genoemd; Betfage (betekent 'huis van (onrijpe) 
vijgen' en Betanië (huis van de armen) beide dorpen liggen op de Olijfberg. In de komende hoofd-
stukken 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 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. Bij ons mag het Hosanna vandaag ook op die beide manieren 
klinken. In de eerste plaats als roep om hulp. Hulp van God in deze door het coronavirus getroffen 
wereld. Hulp om goede beslissingen te nemen, hulp om ons aan de regels en opdrachten te houden, 
hulp voor alle mensen om het vol te houden. Maar ook een hosanna als vreugdekreet omdat we 
ons in Gods hand geborgen mogen weten. Omdat Jezus ons door de duisternis heen leidt op weg 
naar een gave en vreugdevolle toekomst 
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ZWO Paasgroeten: De Voorhof kent een mooie traditie waarbij er 
voorafgaand aan Pasen paasgroeten worden verzonden aan gedetineer-
den. In het verleden werd deelgenomen aan campagnes van de PKN 
(Protestantse Kerk Nederland) en de afgelopen jaren is in samenwer-
king met Amnesty een Paasgroet gemaakt voor asielzoekers in het de-
tentiecentrum te Zeist. Voor dit jaar heeft ZWO gekozen voor een cam-
pagne via de PKN. Samen Amnesty International de Paasgroeten wil-
den wij in de hal van de kerk de kaarten door u als gemeente laten teke-
nen. Helaas is deze campagne in deze vorm niet mogelijk vanwege het 
Corona-virus. Inmiddels is de verzenddatum uitgesteld tot 24 april 
maar naar verwachting worden er tot die tijd geen kerkdiensten gehou-
den. ZWO zal daarom op een alternatieve en veilige manier namens u 
110 kaarten ondertekenen en die vervolgens aan de PKN sturen. De 
PKN zorgt voor de verdeling over de gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het bui-
tenland. De paasgroet komt dus nog steeds bij een gedetineerde terecht: juist in deze onzekere 
tijd doet zo´n groet hen goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er 
mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen steeds op-
nieuw door te geven. De afbeelding op de paaskaart is onder leiding van een justitiepredikant 
door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van 
Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pa-
sen, verhaal van de Levende! Rond de periode van 24 april zullen wij u opnieuw berichten over 
de aanpak van de paasgroeten in Corona-tijd. 
 
Kerkdiensten tijdens de  Stille Week 
Maandag 6 april  19.00 uur Vesper   
Dinsdag 7 april  19.00 uur Vesper  
Woensdag 8 april  19.00 uur Vesper  
Donderdag 9 april 19.30 uur Witte Donderdag   
Vrijdag 10 april  19.30 uur Goede Vrijdag 
Zaterdag 11 april 22.00 uur Stille Zaterdag Paaswake 
 
Collecte: 
Witte Donderdag 9 april 2020 
Een (1) collecte voor De Voorhof  
ZWO NBG project ‘Braillebijbels voor blinden en slechtzienden in Ghana’ De komende tijd 
van Pasen tot en met Pinksteren, en ook met de Avondmaalscollecten gaat de Taakgroep ZWO 
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) een project van de NBG 
(Nederlands Bijbelgenootschap) ondersteunen voor blinden en slechtzienden in Ghana, zodat ook 
deze mensen Bijbelverhalen kunnen lezen of horen, ook als er geen mensen om hen heen zijn, 
die de Bijbel voor kunnen lezen. De taakgroep ZWO hoopt op uw steun voor dit project. 
 
Goede Vrijdag en Vesperdiensten geen collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vespers Stille Week 2020 
Maandag 6 april 
Liturg: Pieter Koekkoek 
1e Lector: Stef Loosman 
Organist: Berend van Surksum 
Solisten: Angelique Martina, August Wijnberg  
Liturgische schikking:  Henneke Loosman en Els van der Burgh 
Beeld en geluid: André van Dijk, Martin Standaart en Elziabeth Kooistra 
Aansteken kaars 
Stilte 
Gebed van Toenadering 
Hymne: Lied 575: 1, 2 en 4 
Psalm: Psalm 27b 
Lezen: vers 1 t/m 3 
Zingen: couplet 2   
Lezen: vers 6 t/m 10 
Zingen: couplet 6 en 7 
Evangelie: Mattheus' 26: 1 t/m 5 
Moment van inkeer en verstilling  
Canticum: Lied 556: 1 t/m 4   
Avondgebed / Stil gebed / Onze Vader 
Avondlied: Lied 244: 1 en 2  
Zegen 
 
Dinsdag 7 april  
Liturg: Marten-Jan Kooistra 
1e Lector: Annelies Veldink 
Organist: Piet de Vries 
Dwarsfluit: Trees Meijer 
Solisten: Fred Slaghekke, Marinka Grünbauer 
Liturgische schikking: Henneke Loosman en Els van der Burgh 
Beeld en geluid: Ronald Maijen, Ab van den Pol en Anneke Methorst 
Aansteken kaars 
Stilte 
Gebed van Toenadering 
Hymne: Lied 558: 1, 2 en 3 
Psalm: Psalm 71 
Lezen: vers 1 t/m 6 
Zingen: : couplet 5   
Lezen: vers 9 t/m 16 
Zingen: couplet 9 en 10   
Lezen: vers 19 t/m 22 
Zingen: couplet 14   
Evangelie: Mattheus' 26: 6 t/m 13 
Moment van inkeer en verstilling  
Canticum: Lied 556: 1 t/m 4   
Avondgebed / Stil gebed / Onze Vader 
Avondlied Lied 243: 1 ,2, 4 en 5  
 
Woensdag 8 april 
Liturg: Alice Bossema 
1e Lector: Henneke Loosman 



Organist: Jaap van Dijk 
Dwarsfluit: Trees Meijer 
Solisten: August Wijnberg, Hilde van de Berk 
Liturgische schikking: Henneke Loosman en Els van der Burgh 
Beeld en geluid: Martin Standaart, Onno van der Laan en Elizabeth Kooistra 
Aansteken kaars 
Stilte 
Gebed van Toenadering 
Hymne: Lied 561: 1, 4 en 5 
Psalm: Psalm 70 
Lezen: vers 1 t/m 4 
Zingen: couplet 2   
Evangelie: Mattheüs 26: 14 t/m 16 
Moment van inkeer en verstilling  
Canticum: Lied 556: 1 t/m 4  
Avondgebed / Stil gebed / Onze Vader 
Avondlied: Lied 646: 1, 2, 3 en 4 
Zegen 
 
Witte Donderdag 
Voorganger: ds. Marten Jan Kooistra, ds Pieter Koekkoek 
1e Ouderling: Leny de Koeijer 
Diaken:  Jan van Bentum 
Organist:  Piet de Vries 
Dwarsfluit: Trees Meijer 
Trompet: Guido Grübauer 
Solisten: Ton Kaljee en Angelique Martina 
Geluid: Ronald Maijen 
Beamer, Beeld Reinier Vunderink, Mirjan Schep 
Liturgische schikking: Henneke Loosman en Els van der Burgh 
Pianospel  
Stilte 
Piano/dwarsfluit 
Welkom en Drempelgebed  
Zingen  Lied 67, 1 en 2  
Bemoediging en Groet  
Liturgische schikking  
Gedicht Witte Donderdag  
Kyriegebed  
Zingen – Glorialied lied 154b: 1, 2, 8, 9 en 10 
Gebed 
Lezing: Exodus 12: 15-20 
Muzikaal intermezzo 
Lezing Mattheus 26: 17-19 
Zingen Lied 565: 1, 2, 3, 4 en 5 
Overdenking  
Zingen lied 562: 1 en 2 
Voorbeden en stil gebed  
Aankondiging collecte 
Lezing: Mattheus 26: 20-35 
Zingen Ubi charitas 
Tafelgebed 
Zingen “Sanctus” lied 404e 

Goede Vrijdag 
Voorganger:  : ds. Pieter Koekkoek/ ds Marten Jan Kooistra 
1e Ouderling:  : Arend Hoogers 
Diaken  :  Annelies van Ravenhorst 
Organist  :  Berend van Surksum 
Fluitiste  :  Trees Meijer 
Zang  :  Ton Kaljee en Corine de Kruijf 
Geluid  :  André van Dijk 
Beeld en beamer: : Martin Standaart & Ab van den Pol 
Liturgische schikking: : Henneke Loosman en Els van der Burgh 
 
Stilte  

Muziek: orgel   
Gedicht liturgische schikking 

Psalm 22: 1, 2 en 3 
Lezing Hosea 6: 1 t/m 6  
Zingen lied 899: 1-4 
Lezing: Mattheus 26: 31-35 
Intermezzo: fluit/orgel 
Lezing: Mattheus 26, 36-42  
Zingen: 558:1, 2, 3 en 5 
Lezing: Mattheus 26, 43-46  
Zingen: 558: 6 en 7  
Lezing: Mattheus 26, 47-60a  
Intermezzo orgel/fluit 
Lezing: Mattheus 26, 60b-68  
Zingen Lied 581 
Lezing: Mattheus 26, 69-75  
Zingen: 575: 1  
Lezing: Mattheus 27, 1-2  
Zingen: Lied 575: 2 
Lezing: Mattheus 27, 3-14  
Zingen: Lied 575: 4 
Lezing: Mattheus 27, 15-32 
Intermezzo fluit 
Lezing Mattheus 27:33-47 
Zingen: lied 577 
Lezing: Mattheus 27, 47-50  
Stilte 
Gebed van de Goede Vrijdag 
Intermezzo fluit/orgel 
Lezing: Mattheus 27, 51-66  
Gebed: Onze Vader…… 
Zingen gezang 195; 1-5 



 
 
Opstaan tegen de dood            

 
Natuur weet het al                                 
kan niet wachten                                                                   
niet veertig dagen lang 
heeft geen woorden nodig 
weet van licht 
staat op 
voor dag en dauw 
al in het eerste sneeuwklokje  
dwars tegen de winter in    
                                                                    
dan is er weldra geen houden meer aan 
heeft de dood het nakijken 
barst de aarde open 
in bloei na bloei 
 
ondertussen  
gaan mensen een weg veertig dagen 
voeden zich met verhalen 
leeftocht voor de levensweg 
van zaad dat sterf om vrucht te dragen en  
liefde door geen onmacht te temmen 
en dat dat bestaan kan opstaan tegen de dood. 
En dat zij kunnen doen aldus. 
Piet Posthuma 

 

 
 
 

 
 

 



 
Zondag 5 april 2020 

zesde zondag veertigdagentijd 
 

“Sta Op”  
 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we 
toe  naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Daarom ko-
men we samen in actie, bieden we hoop en doen recht aan het straat-
pastoraat voor dak- en thuislozen. 
 
Kindernevendienst: “Wordt het nu anders?” 
Negen straffen, negen plagen, farao houdt voet bij stuk. 
Hij wil naar de Heer niet horen, stort zijn volk in ongeluk. 
 
Alle oudsten zullen sterven, heel het land heeft straks verdriet. 
Ook jouw eigen zoon zal dood gaan…Farao, dat wil je niet. 
 
Ondanks deze doodsbedreiging laat hij toch Gods volk niet gaan. 
Boos stormt Mozes het paleis uit:Wie doet dit zijn volk nu aan?! 
 
Palmpaasstok:    

Kruis: staat symbool voor het kruis waarop 
Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag) 
Palmtakken: Staan symbool voor de in-
tocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Ne-
derland 
worden deze vaak vervangen door 
buxustakken. 
Het broodhaantje: Het haantje van brood 
staat symbool voor het breken en verdelen 
door Jezus van het brood bij het laatste 
avondmaal (Witte Donderdag). De haan 
staat symbool voor de haan die één keer 
(volgens Marcus ook nog een keer ter 
waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie 

keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege och-
tend). 
Eieren: Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). 

 
30 rozijnen: Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas 
Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere 
snoepjes gebruikt. 
12 pinda’s: Verwijzen naar de twaalf apostelen. 
Krans: Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het 
Koninklijke van Jezus. Jezus als “koning” van zijn wereld, het Rijk 
Gods. 
 
Collecte: “Sta op…voor jongeren uit onze gemeente” 
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. 
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protes-
tant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel: de PaasChallenge. In 
verband met de Coronacrisis heeft Jong Protestant razendsnel een al-
ternatieve PaasChallenge ontwikkeld die thuis wordt gespeeld. Steun 
JOP in dit werk. Geef voor het jeugdwerk van Jong Protestant. 
 
Heel De Voorhof vast:  
De laatste week vasten: “Stille week”. Met elke avond een vesper of 
kerkdienst om samen naar Pasen toe te leven, tijd te nemen voor God. 

 
Spaardoosjes: 
40 dagen vasten en sparen: “Sta Op... voor de Stichting Straatpasto-

raat”.  
U kunt uw spaarpotje deze week ‘s 
avonds inleveren tijdens de kerkdienst. 
Voor de kerk staat een mand. Of  u 
schrijft het bedrag 
over op IBAN NL45 
RABO 0382466268 
t.n.v. Diaconie De 
Voorhof of u doet een 
gift via de Givt-app. 
Vul het bedrag in (1e 

collecte), klik op ‘volgende’, daarna op ‘QR-code’. Scan bovenstaande 
QR-code. De gift t.b.v. Straatpastoraat is gedaan.                                                                 


