
 

 

Bloemen:   
 
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
De liturgische kleur van deze zondag is roze. Het is de middelste zondag in de 40-
dagentijd. Roze houdt het midden tussen paars, symbool van het lijden, en het wit, 
symbool van het feest. De roze kleur op deze zondag geeft licht in de tijd naar pasen 
toe. We zijn op de helft. In de tunnel, waarvan weer één boog is verwijderd, staat een 
roze tak / plant te bloeien, dit verbeeldt een lichtstraal. 
Voor de tunnel ligt mos, verbeeldend het gras waarop 5000 mensen gezeten, brood en 
vis ontvangen uit de hand van Jezus. Jezus voorziet de grote menigte van eten, terwijl 
er maar 5 broden en 2 vissen voorradig zijn. Maar Jezus verricht een wonder. Er is ge-
noeg voor iedereen. Meer dan genoeg, want er blijven zelfs 12 manden over. 
(tekst en foto’s van vorige schikkingen kunt u bekijken op www.pkndevoorhof.nl/
kerkdiensten/liturgische bloemschikkingen). 
   
Berichten uit de Gemeente: 
- Reina en Alex Balk verblijven tijdelijk in 'Huize Nieuwoord' Maarsbergseweg 22, 
3931 JH in Woudenberg. 
- Mevr. Wil van Ramshorst-Lozeman, Laan van Nieuwoord 8 is opgenomen in het 
hospice Bosch & Duin, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin. Afd. Koreander, K3 
 
Overleden: Op dinsdag 8 maart is op 91 jarige leeftijd overleden Peternel Wilhelmina 
(Nell) Leebeek - Kooijman, De Steeg 4a (Morahoeve). Nell woonde voorheen met haar 
man aan de Rembrandlaan en de Kersentuin. De gedachtenisdienst is op maandag 15 
maart om 10.30u in De Voorhof. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de al-
gemene begraafplaats aan de Henschoterlaan. Het is voor een beperkt aantal gemeente-
leden mogelijk om de dienst bij te wonen. U dient zich aan te melden bij de uitvaartlei-
der dhr. H. Blokhuis. De dienst zal ook rechtstreeks vanuit De Voorhof worden uitge-
zonden via Kerkdienst Gemist.  
Overleden: Op 10 maart 2021 is overleden: Erris van Egdom, Koningin  Emmastraat 
15, 3931 EC Woudenberg, in de leeftijd van 91 jaar.  
Op donderdag 18 maart zal de begrafenis in besloten kring plaats vinden. De dienst 
vanuit De Voorhof zal worden uitgezonden via Kerk-Tv, aanvang 10.00 uur. 
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(Verheug u) 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant         : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                          : Leny de Koeijer 
Diaken                                        : Anneke Boeve 
Lector         : Trudy Stoffer  
Orgel/Piano,                    : Jaap van Dijk 
Zang          : Marinka Grünbauer, Betting Kroese 

Dwarsfluit              : Trees Meijer 
Kindernevendienst   : Janneke Smit 
Beeld, Beamer           : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid    : Jaap Siegers 
Koster    : Bert van Ravenhorst 

Liturgische Bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Zingen 
Aanvangslied      : Psalm 122:1,2 
Gloria       : Lied 117a  

     Kindernevendienst      : Verhaal Johannes 6:1-15 
          : Lied: Tussentijds 65 
                         Schriftlezing                 : Johannes 6:16-21 
          : Lied 836:1,2,4   
          : Lied 827 
    Slotlied       : Lied 426 
 
  

 
Voorbeden:   
Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. 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. 
 
 
 
Gebedsviering St. Maartenparochie vanuit ‘De Voorhof: 
Op onderstaande zaterdagavonden worden, door de St. Maartenparochie verzorgde, Gebeds-
vieringen uitgezonden via de faciliteiten van ‘De Voorhof’. De St. Maartenparochie heeft deze 
mogelijkheid niet en daarom stelt De Voorhof haar faciliteiten beschikbaar aan de parochie.  
13, 20 en 27 maart 2021 Gebedsviering – van 19.00 u. – 20.00 u. 
Via ‘Kerk-TV live’ kunnen ook wij deze vieringen volgen. 
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

Collecte: 
1e Collecte: 40dagentijdcollecte, Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s In Oost-Groningen en Limburg 
wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is wei-
nig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te 
vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel 
financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen 
in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen 
voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken 
in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & 
Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
3e Collecte: Kindernevendienst collecte. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. 
Nog steeds kunnen we geen handtekeningen verzamelen in De Voorhof maar we willen wel uw/
jullie aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties. 
In de week van 14 t/m 20 maart wordt er gecollecteerd voor Amnesty. 
Maar niet aan de deur. Vanwege corona gaan we digitaal collecteren. Het kan dus zijn dat u een 
appje of een mailtje krijgt met een code zodat u kunt doneren. 
Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat. 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw/ jouw 
steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, stuur direct online 
een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. 
Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties. 
Amnestygroep Woudenberg. 
 
Voedselbank Maart 2021:  
De laatste restjes sneeuw hier en daar, pekel op de weg, dus zo wéér vies. Geen enkele reden om 
de auto een schoonmaakbeurt te geven  door de wasstraat te bezoeken.  Maar de schoonmaak is 
wel degelijk aan de beurt maar nu in combinatie  met ons eigen wasprogramma in de wasmachi-
ne'straat’ thuis. Want deze maand staan er allerhande wasmiddelen op de lijst. Voor de witte was, 
de gekleurde was, de inweek was, de verschoten was, noem maar op was.In poedervorm, vloei-
baar, in capsules en in pods, enz. Heel veel  wissewasjes mogelijkheden dus. En als er zo tussen-
door een afwasmiddel  meekomt vinden we dat zeker geen bezwaar. Dank voor uw bijdrage deze 
maand en mocht die er al zijn; wees gerust: wij hangen de vuile was zéker niet buiten!  
Inlevertijden: Woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur. De 2e dag is vrijdagmorgen van 
9.00 tot 10.30 uur. Om 10.30 uur wordt de bijdrage opgehaald door degene die de goederen naar 
de Voedselbank brengt.  U moet dus op vrijdag voor 10.30 uur uw bijdrage ingeleverd hebben.  

Filmavond: Road to Emmaus:  

 Een avondje film kijken met nabespreking.….. Dat kan vrijdag 12 maart om 19.45 uur. Via Kerk 

TV live op de website kijken we thuis mee in de Voorhof. De film die vertoond gaat worden heet 
‘Road to Emmaus’  (op weg naar Emmaus) en is Nederlands ondertiteld. Aansluitend rond 20.15 

uur houden we een gezellige nabespreking.  
Geef je op voor de nabespreking via ontmoeting@pkndevoorhof.nl 

 
 

 
 
ZWO Indonesisch Afhaalrestaurant: 
Voor het project ‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren’ organiseert ZWO op zaterdag 17 
april een Indonesisch Afhaalrestaurant. U kunt kiezen uit twee menu’s, te weten: Nasi Goreng 
met kipsaté, satésaus en kroepoek + pandan cake voor € 13,00 en Rendang met sambalboontjes 
en witte rijst + pandan cake voor € 15,00. Verzorgd door Sinjo Pitty - Authentiek Indonesische 
Keuken. De kok, Frits Robinson, is geboren op Java en woonachtig in Scherpenzeel. Het is zowel 
mogelijk om de maaltijden af te halen bij De Voorhof als ook bij u thuis te laten bezorgen.  
Bezorgkosten € 1,50 per adres.  
U kunt zich tot uiterlijk 10 april aanmelden per mail zwo@pkndevoorhof.nl of bel naar              
06-20 30 35 16 (Gerrit Jan Busser) / 06-14 64 41 81 (Peter Wildschut).  
Wij hopen op uw warme belangstelling. Selamat makan! 
 
POTGROND: 
Wat een prachtige potgrond dag hebben we zaterdag 27 februari jl. met  elkaar beleefd. En wat 
een hulp heeft het potgrondteam gehad. Verkopers en beladers bij De Voorhof en 3 bezorgteams 
die vanaf de Griftdijk op pad zijn gegaan. De opbrengst is nog niet bekend, maar we hebben wel 
een mooie omzet gedraaid. Maar, let op! We hebben er voor gezorgd dat er  nog voldoende 
voorradig is. De actie loopt dus gewoon door. Voor wie dat nog niet heeft gedaan, u kunt weer 
online bestellen via onze website www.pkndevoorhof.nl en aangeven of u zelf komt halen, of dat 
u uw bestelling thuis bezorgt wilt hebben. Zaterdag 20 maart a.s. is de potgrondstraat bij De 
Voorhof weer geopend. Wilt u sneller in het bezit zijnvan de aangeboden producten, kom dan 
vanaf heden naar Griftdijk 15 en neem direct potgrond een tuinbemesting mee.  
Afhaaltijden zijn zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en maandag tot en met vrijdag van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Maak het bekend aan familie, vrienden en buren. 

 
 
 
 
De Kringloopwinkel gaat weer open: 
Op zaterdag 13 maart 2021 gaat Kringloopwinkel Woudenberg weer beperkt open van 10.00 
– 14.30 uur. Winkelen kan alleen op afspraak; er wordt gewerkt met tijdsloten van 20 minu-
ten. Voor het maken van een afspraak kunt u vrijdag 12 maart van 18.00 – 20.30 uur bellen 
naar 033 – 2867292. Bij het winkelen hanteren we de volgende regels: 
Maximaal vier klanten in de winkel. Na hooguit 20 minuten in de winkel te zijn geweest moet 
u de winkel hebben verlaten; deze tijd is inclusief afrekenen. Ook voor het brengen van goe-
deren gelden dezelfde regels. Kom alleen en niet met kinderen. Betaling uitsluitend met PIN 
en vanzelfsprekend is het mondkapje verplicht. 
Als u zich niet heeft aangemeld voor een bezoek aan de winkel of het magazijn, kunt u niet 

worden toegelaten. Hoe het na zaterdag 13 maart zal gaan is nog niet bekend. Deze openings-

dag zal eerst worden geëvalueerd, maar het streven is om de maand maart iedere zaterdag 

open te zijn. De site geeft de meest actuele informatie. 
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Kindernevendienst  

 
 

“In het gras” Johannes 6: (1)4-15 
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“Ik ben er voor jou”  
7 weken lang “Een bron van Inspiratie” 

Vijf broden en twee vissen. Een jongen had ze bij zich, toen Jezus met 
vijfduizend mensen in het gras zat en het al laat geworden was. Die vijf 
broden en twee vissen blijken meer dan genoeg voor iedereen! Er blijven 
zelfs nog twaalf manden over.  
Kijk op https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst voor de werkjes 
van deze week. Die kun je uitprinten en thuis maken. Elke week zetten 
we er ook een liedje, nieuws en plaatjes op. Mocht je zelf iets leuks weten 

voor deze site. Mail dat naar kindernevendienst@pkndevoorhof.nl Bij-
voorbeeld je werkje dat klaar is of een mooi liedje, een mooi verhaal of 
filmpje  

Zondag  14 maart  2021 
4e zondag veertigdagentijd 
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Thema; Hij is er.  
 

5000 mensen krijgen brood uit de handen van Jezus. Daarna zien de leerlingen 
hem over het donkere water naar zich toekomen, terwijl ze worstelen met de gol-

ven. Jezus zegt maar een paar woorden: Ik ben het, wees niet bang. Dezelfde 
woorden die ooit Mozes hoorde toen hij God ontmoette. Hij is er en zal er zijn, 

ook als we door donkere golven de weg niet meer weten te vinden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project Villa Vrede 

 een dagopvang voor vluchtelingen 
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40-dagen tijd: stiltedienst (volgende week zondag) 

Afgelopen jaar merkten we dat de behoefte aan muziek maken binnen Villa 
Vrede was afgenomen en meer naar muziek geluisterd wordt. Het is daarom 
extra leuk dat sinds zomer 2019 pianoles weer goed bezocht wordt, met 2-4 
pianostudenten per week.  
Ook bleek er animo te zijn om samen te gaan zingen, waardoor er nu elke 
donderdag ochtend een klein clubje samenkomt in Villa Vrede om  
praise- liederen te zingen. Zo nu en dan wordt een van de djembés ook ge-
pakt om mee te trommelen. We hebben als wens om in 2020 muziek-
activiteiten verder te laten doen heropleven, en misschien zelfs wel een Vil-
la Vrede band op te richten. 
 
 
 
Via IBAN Diaconie overmaken op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68  
t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. Diaconaat 40 dagen Villa Vrede Utrecht 
of door in Givt App onderstaande QR code te scannen 

Muziek project  

Volgens mij ligt het niet zo in onze protestante genen: stil zijn, stiltedienst…   
We houden meer van ‘zingen uit volle borst’, en een goede (niet al te lange) preek.  
 
Toch willen we ter voorbereiding op Pasen een stiltedienst vieren. Wees gerust, het zal 
niet alleen maar stil zijn. Maar verstilling werkt wel verkwikkend voor de ziel. En in de 
stilte worden we geconfronteerd met onszelf, met onze diepste gedachten en gevoelens. 
Goed om deze voor God te brengen! Hij brengt heil en zegen.  
 

Van harte aanbevolen. 
 

Wanneer: zondag 21 maart 19:00 uur 
Waar: Via Kerk TV –life uitzending 
Wie: voorganger ds. MJ Kooistra 


