
 

Bloemen:   

De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
De liturgische kleur is deze week paars. Er is weer een boog van de 
tunnel afgehaald, maar binnen in de tunnel wordt het steeds donkerder. Duisternis 
dreigt Jezus te omsluiten, maar Hij hoort Gods bemoedigende stem als lichtpuntjes in 
de donkere tunnel, verbeeld door kleine bloeiende bloemetjes. Jezus vertelt de mensen 
over de graankorrel die eerst moet sterven in de aarde om later veel vrucht te kunnen 
voortbrengen. 
Dit wordt verbeeld door het graan wat voor de ingang van de tunnel op de aarde ligt. 
(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 T.de Leur-Schagen, Kastanjelaan 77, is opgenomen in het Meander MC, Maat-
weg 3, 3813TZ Amersfoort. 
 
Overleden:  
Op 16 maart is overleden Willempje (Wil) van Ramshorst - Lozeman, Laan van 
Nieuwoord 8, in de leeftijd van 86 jaar. Op dinsdag 23 maart zal de dankdienst voor 
haar leven en de begrafenis in besloten kring plaats vinden. De dankdienst vanuit de 
Voorhof zal worden uitgezonden via kerktv, aanvang 10.30 uur.  
Correspondentie adres: Familie van Ramshorst, Laan van Nieuwoord 8, 
3931DG Woudenberg 
 
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 uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. Z
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21 Maart 2021 
Judica 

(Doe mij recht) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                          : Cor Kwakernaak 
Diaken                                        : Eveline van Bentum 
Lector         : Annemiek van der Wansem 
Orgel/Piano,                   : Berend van Surksum 
Zang          : Angelique Martina, Ton Kaljee 
Kindernevendienst          : Geliene Boshuizen 

Beeld, Beamer           : Jozef Jan Vonhof, Reinier Vunderink 
Geluid    : Ronald Maijen 
Koster    : Bertus Brouwer 

Liturgische Bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 43: 1, 3 en 5  
Kyriegebed  : Lied 547: 1 – 5 
Kinderverhaal n.a.v.  Johannes 12: 20-32 
              : Lied Evangelische liedbundel 292: 1, 2, 3 en 4 

     Schriftlezing     : Jeremia 31: 31-34 & Hebreeën 5: 1-6 
         : Lied 316: 1 en 4 
         : Lied 536: 1 – 4 
    Gedachtenis      : Lied 416: 1, 2 en 3 
    Slotlied      : Lied 425 
 
Bij deze dienst:   
Thema: Onder de grond                
De vijfde pleisterplaats op Jezus levensweg, in deze 40-dagentijd is opnieuw Jeruzalem. En 
ook vandaag laat Jezus weer op een bijzondere manier zien hoe Hij er voor jou wil zijn. Van-
daag staat Johannes 12: 20-33. De hogepriesters en Farizeeën maken zich grote zorgen om 
alles wat er met- en rondom Jezus gebeurt. Jezus heeft zijn vriend Lazarus opgewekt uit het 
graf (Joh. 12: 1-11). Als een koning werd Hij binnengehaald in Jeruzalem (Joh. 12: 12-19). 
‘De hele wereld loopt achter Hem aan’, zeggen de Farizeeën tegen elkaar. Dat blijkt ook uit de 
lezing van vandaag, als een paar Grieken Jezus willen zien. Blijkbaar gaat het gesprek over 
Hem verder dan alleen het volk Israël. 
Jezus vertelt over een graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal ook Jezus ster-
ven om er voor jou te zijn. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze 
beter te maken; Hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Zo kijkt de schrij-
ver van de Hebreeënbrief ook tegen Jezus aan. Hij belicht Jezus in zijn rol als eeuwige hoge-
priester. In tegenstelling tot de levitische priesters is Christus in staat eeuwigdurende verzoe-
ning met God te bewerkstelligen. Zijn priesterschap wordt door in de Hebreeënbrief vergele-
ken met de mythische priester-koning Melchisedek uit Genesis 14: 18-20. In de dreigende situ-
atie van zijn tijd spreekt Jeremia over een nieuw verbond dat God met de mensheid zal sluiten. 
Anders dan het eerste verbond zal God dit verbond direct in de harten van mensen schrijven. 
Daar komen de lijntjes uiteindelijk ook bij elkaar. Het gaat om de harten van mensen én de 
manier waarop je hart gericht is op het hogepriesterschap van Jezus. Opnieuw klinkt er een 
stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer to-
nen.’ Gods grootheid blijft niet onder de grond, in het verborgene, maar komt steeds meer aan 
het licht….. 
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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: Werelddiaconaat Indo-
nesië Een beter inkomen voor Javaanse boeren Op het Indonesische ei-
land Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. 
Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een 
coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussen-
handelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het 
verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen 
kopen. De kerk leert hun ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën 
en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.  
2e Collecte: Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming van 
ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
3e Collecte:  Villa Vrede in Utrecht. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Stilte dienst zondagavond: 
Het thema van de stiltedienst is Voor alles een tijd. 
In deze dienst zijn we vooral zelf stil, er zal worden geluisterd naar een lied, een tekst en nog een 
lied. De stiltes na het luisteren zijn bedoeld om over het gehoorde na te denken, te bedenken: 
Wat doet dit met mij of wat heeft het me te zeggen. 
Het kan ook heel fijn en waardevol zijn om dat met anderen te delen. Dit kan al tijdens de dienst 
d.m.v. een appje met daarin bijvoorbeeld een paar steekwoorden of een korte zin over wat het 
zojuist gehoorde met je/u doet of wat het u/je zegt. 
Het appje mag worden gestuurd naar ds. Marten Jan - 06 5268 4452 of Gerda - 06 4027 7016 
We hopen op een mooie dienst waar we de komende week of tijd nog over door kunnen denken. 
Aanvang dienst 19.00 uur. 
 
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.  

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 zo-
wel 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! 

 

 
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 wor-
den toegelaten. Hoe het na zaterdag 13 maart zal gaan is nog niet bekend. Deze openingsdag zal 
eerst worden geëvalueerd, maar het streven is om de maand maart iedere zaterdag open te zijn. 
De site geeft de meest actuele informatie. 
 
Welkom bij Het Vakantiebureau 2021:  
Vanaf zondag 21 maart kunt u de gids Vakanties met Aandacht 2021 voor senioren en mensen 
met een zorgvraag inzien. Daarnaast worden allerlei soorten vakantie weken georganiseerd voor 
speciale doelgroepen. In De Voorhof op de balie bij de ingang ligt deze informatie. Tevens ligt er 
ook een gids voor vrijwilligers. Samen bezorgen zij  de mensen die zich aanmelden voor een 
Vakantie met Aandacht een onvergetelijke vakantie.  U kunt zich hiervoor aanmelden. Wilt  u 
meer informatie dan kunt u het  vakantie bureau mailen www.hetvakantiebureau.nl of Gerry Thie-
scheffer  bellen 0332866720 of mailen, gerrythiescheffer@kpnmail.nl  Meer informatie vindt u  
in de Schakel van April.  
 
Emmaüs route: 
De route met informatie staat op de website van de kerk, www.pkndevoorhof.nl/node/873 
En de informatie hierover kun je ook lezen in de Schakel van maart. 
Zoek een maatje en ga wandelend, fietsend, op de scootmobiel of op de step op weg. Kun je geen 
maatje vinden, laat het ons weten, dan kunnen we ook bemiddelen. We hopen dat velen er een 
mooie tijd aan beleven. Leuk als we jullie ervaringen horen.  
Heb je de film ‘Road to Emmaüs nog niet gezien kijk dan op you tube:  
https://www.youtube.com/watch?v=AwK6Bs6Jpok        Mooi om het verhaal te laten spreken…. 
Hartelijke groet, Verdieping & Ontmoeting,  ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
Gebedsviering St. Maartenparochie vanuit ‘De Voorhof: 
Op onderstaande zaterdagavonden worden, door de St. Maartenparochie verzorgde, Gebedsvie-
ringen uitgezonden via de faciliteiten van ‘De Voorhof’. De St. Maartenparochie heeft deze mo-
gelijkheid 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. 
 
Wandelen: 

Gevraagd: Voor een ouder gemeentelid iemand die zo af en toe een keer wil wandelen. Mevrouw 
loopt niet meer zo heel goed, zij kan mee in een rolstoel. 
Aanmelden of meer informatie? Bel dan naar Tiny van Dijk, tel. 2863704, 0f 06 22314828. 
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Kindernevendienst  
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“Ik ben er voor jou”  
7 weken lang “Een bron van Inspiratie” 

21 maart  “Onder de grond” Johannes 12:20-33 
 
Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. 
Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. 
Zo zal het ook met Hem gaan. Er zal iets nieuws beginnen dat nog veel gro-

ter en mooier is. Wat dat is, beseffen we amper, daar kunnen we hooguit 
over dromen en naar verlangen, er zo nu en dan een glimp van opvangen en 
ondertussen “grondwerk” verzetten.  

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 kinderneven-

dienst@pkndevoorhof.nl Bijvoorbeeld je werkje dat klaar is of een mooi 
liedje, een mooi verhaal of filmpje.  
Vandaag is er jopbasics voor de groepen 7 en 8. We gaan een bijbelquiz 

doen via kahoot. Geef je op bij Arieene. voor meer informatie hierover ga 
naar: https://www.pkndevoorhof.nl/jop-basics Op deze website vind je ook 
een paar mooie foto’s die we vorig jaar gemaakt hebben en alles te maken 

hebben met barmhartigheid.  

 

 

 

 

 

28 Maart Palmpasenstokken maken. 
 
28 maart is het palmpasen. Er is de mogelijkheid om een palmpasenstok te 

maken. Kijk op https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst hoe we dit 
gaan doen en waar je kunt opgeven. Maken jullie er ook een foto van voor 
in de dienst van 28 maart. 

Zondag  21 maart  2021 
5e zondag veertigdagentijd 
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Thema;  “Onder de grond” 

 
Op de 5e zondag in de 40-dagentijd is Jeruzalem opnieuw de pleisterplaat op  
Jezus levensweg naar Pasen. Hij vertelt de gelijkenis over de graankorrel. De 
graankorrel kan pas nieuwe vruchten voortbrengen als ze de grond ingaat en 

sterft. Met dat beeld wil Jezus duidelijk maken hoe Hij er voor jou wil zijn. Het 
beeld van de stervende graankorrel is voor sommigen beangstigend. Jezus leert 
ons ook dat je bang mag zijn. In de kerk slaan we dat bang zijn vaak over en 

gaan we gelijk over op vrucht dragen en nuttig zijn. Het kan ook heel stoer zijn 
om even bij je angsten stil te staan en te ontdekken hoeveel angsten je al hebt 
doorstaan en overwonnen. Zondag zullen we daar in de dienst ook bij stilstaan. 

En willen we op zoek naar handvaten die de bijbel ons geeft om angsten te  
overwinnen en te doorstaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project Villa Vrede 

 een dagopvang voor vluchtelingen 
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40-dagen tijd met activiteiten rond V&O 

                    21 maart stiltedienst  

Het stimuleren van een zinvolle besteding van de dag is belangrijk voor 
mensen die niet als vanzelf aan de samenleving mee kunnen doen. Onze 
bezoekers willen vooruit komen in het leven, daarom werken we met hen 
aan morgen. Dit doen we door Toekomsttraining aan te bieden waarin deel-
nemers nadenken over hun perspectief en keuzes die zij kunnen maken. En 
door bezoekers naar een vorm van dagbesteding te bemiddelen, binnen of 
buiten Villa Vrede, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardig-
heden kunnen leren. Ook de Nederlandse taalles is een populaire kernactivi-
teit van Villa Vrede. De taal leren is de eerste voorwaarde om mee te kun-
nen doen in Nederland.  Er is Bijbelstudie onder leiding van pastor Marieke 
Sillevis, waar bezoekers aan de hand van Bijbelteksten alledaagse proble-
men en de stress bespreken, die een vlucht uit je land en een documentloos 
bestaan met zich meebrengen.  
 
 
 
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 

Werken aan Morgen  

Volgens mij ligt het niet zo in onze protestante genen: stil zijn, stilte-
dienst…   
We houden meer van ‘zingen uit volle borst’, en een goede (niet al te lan-
ge) preek.  
 
Toch willen we ter voorbereiding op Pasen een stiltedienst vieren. Wees 
gerust, het zal niet alleen maar stil zijn. Maar verstilling werkt wel ver-
kwikkend voor de ziel. En in de stilte worden we geconfronteerd met ons-
zelf, 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 


