
 

Bloemen:   

 
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
   
 
Liturgische Bloemschikking: 
Palmpasen, Er is nog weer een boog verwijderd van de tunnel. 
Voor de tunnel zijn palmtakken geplaatst als symbool van overwinning en vrede. 
Een kroon, met daarin witte bloemen geschikt, symboliseert de  
vorst van een koninkrijk, dat anders is: Jezus rijdt op een ezel, als een vorst, Jeruzalem 
binnen……. nu wordt het licht!! 
Traditioneel is rood de kleur van Palmpasen vanwege de liefde van Jezus voor ons en 
de wereld en van het beginnend lijden, wat we de komende week zullen gedenken. 

 
Berichten uit de Gemeente: 
- Reina en Alex Balk zijn weer thuis na een verblijf in 'Huize Nieuwoord' . 
- Mevr T.de Leur-Schagen, Kastanjelaan 77, is weer thuis na opname in het ziekenhuis. 
 
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. 
 
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 was-
programma in de wasmachine'straat’ thuis. Want deze maand staan er allerhande was-
middelen op de lijst. Voor de witte was, de gekleurde was, de inweek was, de verscho-
ten was, noem maar op was.In poedervorm, vloeibaar, in capsules en in pods, enz. Heel 
veel  wissewasjes mogelijkheden dus. En als er zo tussendoor een afwasmiddel  mee-
komt 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 en vrijdagmorgen van 
9.00 tot 10.30 uur.  
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28 Maart 2021 
Palmzondag 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                          : Alice Bossema 
Diaken                                        : Tiny van Dijk 
Lector         : Carolina van der Krans 
Orgel/Piano,                    : Wim van Hoek 
Zang          : Betting Kroese, Hilde van de Berk, Arieéne Koelewijn 
Saxofoon                     : Petra Meeuwsen 

Kindernevendienst   :  Arieëne Koelewijn, Willy Oving 
Beeld, Beamer           :  Jacqueline van Ledden, Reinier Vunderink 
Geluid    : André van Dijk 
Koster    : Albert Timmerman 

Liturgische Bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Zingen 
     : Ga je mee, zeg niet nee…. 
Aanvangslied    : Lied 283: 1, 3 en 5 
     : Lied Geroepen om te zingen 152 

     Kinderverhaal n.a.v. Marcus 1: 1-11 
          : Lied 555: 1 en 2 
     Schriftlezingen      : Psalm 118: 19-29 
          : Evangelische liedbundel 408: 1 en 2 
          : Lied 435: 1 en 4 
    Gedachtenis       : Psalm 23b: 1 en 2 
    Gebeden met gezongen “Onze Vader” 
    Slotlied:  ‘Hosanna in de hoge’ 
 
Bij deze dienst:   
Thema:  Op weg…. 
Vandaag horen we dat Jezus met heel veel andere pelgrims op weg is naar Jeruzalem. Ze gaan 
daarnaartoe om Pesach te vieren, het feest van de bevrijding. Marcus noemt twee plaatsen; 
Betfage (betekent 'huis van (onrijpe) vijgen') en Betanië (huis van de armen) beide dorpen lig-
gen op de Olijfberg. In de komende hoofdstukken is er driemaal een heen en weer gaan 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 Messiasverwach-
ting. 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 Olijf-
berg naar Jeruzalem zal gaan, de stad die verlost moet worden, die niet langer de verlatene zal 
zijn. Zal Jezus die Messias zijn? Die Messiasverwachting wordt met het Hosanna in ieder ge-
val luidkeels uitgezongen. 'Hosanna' is oorspronkelijk een roep om hulp, maar wordt hier een 
vreugdekreet. Een vreugdekreet omdat de mensenmenigte Gods hulp en aanwezigheid nadruk-
kelijk ervaart. Voor het volk wordt bevestigd dat (in de Messias) Gods hulp is gekomen. Psalm 
118 heeft op deze zondag ook altijd een belangrijke plaats. De psalm roept op; om binnen te 
gaan door de poorten van de gerechtigheid en de Heer te loven, want Hij geeft overwinning en 
voorspoed. Maar ook het vers over 'de steen die de bouwers verworpen hebben en die de hoek-
steen, de drager geworden is' (118,22) geeft steeds weer te denken. 
Is dat zo…, ook voor ons…? Is, zeer werelds gezegd, deze kei onze man? 
Die vragen moeten zeker gesteld worden op deze dag, als wij met Hem op weg gaan en Hem 
met palmtakken en kleden op de grond binnenhalen in óns (eigen) Jeruzalem. 
 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 
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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 Palmpasencollecte: Protestantse Kerk Jong Protestant PaasChal-
lenge: ontdekken wat Pasen is Wat betekent Pasen en wat betekent het 
paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend 
jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De 
PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel 
dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de 
jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg 
ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
3e Collecte:  Villa Vrede in Utrecht. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Collecte Witte Donderdag en Stille Zaterdag:  
ZWO-project 2021 (Kerk in Actie Werelddiaconaat) Indonesië  
Vanaf januari 2021 richten we onze aandacht op een nieuw project met seizoen thema: ‘Een 
Goed Leven’. Een beter inkomen voor Javaanse boeren Op het Indonesische eiland 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 tussenhandelaren 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.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Huiskaarsen:  
De diaconie heeft nog een aantal zgn. huiskaarsen op voorraad van de jaren 2019 en 2020. Deze 
worden niet meer gebruikt. De kaarsen kunnen worden gekocht en de opbrengst is 
voor Villa Vrede, het project waar dit jaar aandacht voor is. De kaarsen kosten € 15,00 per stuk.  
Bestellen kan bij Tiny van Dijk, tel 2863704 
 
Doe mee met de PaasChallenge en word meegenomen in het verhaal van Pasen: 

De PaasChallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een QR-code speurtocht en 
een escaperoom. Je kiest één van de karakters in het ver-
haal en wordt meegenomen door de stad Jeruzalem in de 
tijd van Jezus. Aanwijzingen leiden je langs verschillende 
locaties in Woudenberg (op loopafstand). Op elke locatie 
vind je zo’n “puzzelstukje”. De aanwijzingen nemen je 
mee in het verhaal van Pasen en zorgen ervoor dat je de 
eindlocatie kunt bereiken. De PaasChallenge is leuk voor 
volwassenen en kinderen (vanaf circa 10 jaar). Je kan de 
speurtocht lopen van vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april. Meedoen is gratis. Houd je aan 
de geldende coronamaatregelen.  
Meer informatie vind je op https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids. 
 
Kringloopwinkel:  

De openingstijden van de Kringloopwinkel zijn weer iets verruimd. In de maand april is de win-
kel geopend op woensdagmiddag en op zaterdag op de oude openingstijden. Er kan alleen nog 
steeds gewinkeld worden met een tijdslot. Op de avond voor de openingsdag kunt u tus sen 18.00 

 
en 20.30 uur een afspraak maken via 033 – 286 7292. Dat geldt ook voor het brengen van goe-
deren. Kijk voor de meest actuele informatie op www.kringloopwinkelwoudenberg.nl. 
 
Beste gemeenteleden,  
U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat er veel te doen is over kerken die de gren-
zen opzoeken en daar zelfs overheen dreigen te gaan. Een voorbeeld daarvan is het besluit van de 
Sionskerk op Urk om de kerk weer maximaal open te stellen zonder daarbij afstand te houden en 
mondkapjes te dragen. We merken, dat het zoeken van kerken naar grenzen veel weerstand in de 
samenleving oproept. Mede hierdoor vinden wij dat we vanuit De Voorhof een ander signaal 
moeten afgeven. We merken ook dat dit door veel gemeenteleden wordt ondersteund. Daarom 
hebben we besloten om het tijdstip van de Paaswake te vervroegen. De aanvang wordt 20.00 u. 
Dit betekent dat iedereen ruim voor het ingaan van de avondklok (22.00 u.) weer thuis kan zijn. 
Ook wat betreft het toelaten van gemeenteleden tijdens de kerkdiensten volgen we het advies van 
de synode van de landelijke kerk. De landelijke kerk heeft daartoe een routekaart uitgegeven. Het 
dringende advies onder de huidige omstandigheden is om diensten te streamen en geen gemeente-
leden toe te laten. Wel wordt kerkenraden de ruimte geboden om maximaal 30 gemeenteleden toe 
te laten in de diensten. Wij hebben ervoor gekozen om zeker tot half april nog geen gemeentele-
den in de diensten toe te laten. Rond half april gaan we de situatie van week tot week bekijken. 
De kerkenraad 
 
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. Be-
zorgkosten € 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! 
 
Gebedsviering St. Maartenparochie vanuit De Voorhof:  

Zaterdagavond, 27 maart  om 19.00 uur wordt door de St. Maartenparochie een Gebedsviering-
verzorgd via de faciliteiten van De Voorhof. Via ‘Kerk-TV live’ kunt u deze viering volgen. 

Kerkdiensten in de Stille Week:  
29 maart 19.00 u. Vesper – voorgangers Marcel Sarot en ds. Marten Jan Kooistra 
30 maart 19.00 u. Vesper – voorgangers Marcel Sarot en ds. Pieter Koekkoek 
31 maart 19.00 u. Vesper – voorgangers Marja ter Horst en Henneke Loosman 
1 april      19.30 u. Witte Donderdag – voorgangers Nelleke Spiljard en ds. Pieter Koekkoek 
2 april      19.30 u. Goede Vrijdag – voorgangers Nelleke Spiljard en ds. Marten Jan Kooistra 
3 april      20.00 u. Stille Zaterdag – voorgangers ds. Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek 
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Maandag 29 maart 19.00 uur 
Liturg:  Marcel Sarot 
Lector: Marten Jan Kooistra 
Organist: Piet de Vries 
Zangers: Angelique Martina en Fred Slaghekke 
 
Aansteken kaars 
Stilte 
Gebed van Toenadering 
Hymne Lied 651   (GvL 413) 
Lezing:  Psalm 45:1-8 
Zingen:  couplet 4,5 en 6 
Lofzang Lied 500: 1,3 en 5  (liedboek) 
Lector: Romeinen 5: 8 – 9 
Moment van inkeer en verstilling 
Magnificat Lied 157B (GvL 154) 
Avondgebed / Stil gebed / Onze Vader 
Avondlied Lied 568a (5x) 
Zegening 
 
Dinsdag 30 maart 19.00 uur 
Liturg:  Pieter Koekkoek 
Lector: Marcel Sarot 
Organist: Berend van Surksum 
Zangers: Hilde van de Berk en Betting 
Kroese 
 
Aansteken kaars 
Stilte 
Gebed van Toenadering 
Hymne Lied 281: 1,2,3,4, en 10 
Psalm  Psalm 71 
Lezen:  Psalm 71:1-6 
Zingen:  71: 5 
Lezen:  vers 9 t/m 16 
Zingen:  71:9, 10 
Lezen:  vers 19 t/m 22 
Zingen:  71:14 
Epistellezing  1 Korinthiërs  1: 27 t/m 30 
Moment van inkeer en verstilling 
Lofzang van Maria Lied 157C 
Avondgebed / Stil gebed / Onze Vader 
Avondlied Lied 244 
Zegening  
 
Woensdag 31 maart 19.00 uur 
Liturg:  Marja van de Horst 
Lector:  Henneke Loosman  
Organist: Jaap van Dijk 
Fluitist:  Trees Meijer 
Zangers: Hilde van de Berk en Fred Slaghekke 
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Aansteken kaars 
Stilte 
Gebed van Toenadering 
Muziek Cantate 147 (Bach) fluit en piano 
Lezing: Psalm 62: 1-5 
Zingen: Psalm 62:4, 5 
Epistellezing Efeziërs 4: 25 – 5: 2 
Moment van inkeer en verstilling 
Lofzang van Maria Lied 157A. 
Avondgebed / Stil gebed / Onze Vader 
Avondlied Lied 91A 
Zegening 
 
Witte Donderdag 
1 April 2021 19.30 uur 
 
Voorganger:  ds. Pieter Koekkoek, Nelleke Spiljard 
Ouderling:  Leny de Koeijer 
Diaken:  Tiny van Dijk , Evert van Asselt 
Lector: Gerry Thiescheffer 
Piano: Wim van Hoek 
Zang:  Hilde van de Berk, Fred Slaghekke 
Muziek Petra Meeuwse, Jannette Maijen 
Beamer:  Johan Schep 
Beeld:  Mirjan Schep 
Geluid:  André van Dijk 
Koster:  Ad Kleinveld 
Liturgische schikking:      Henneke Loosman  
                                          Els van der Burgh 
 
 
Zingen : Lied 67, 1 en 2  
Gedicht Witte Donderdag  
Kyriegebed  
Zingen – Glorialied gvl 67-I:1,3 (Liedboek 67a:1,3) 
Lezing: Exodus 12: 15-20 
Lezing: 1 Corinthiërs 11:23-26 
Zingen: Iona 83 lied van het brood: 1,4 
Lezing: Johannes 13:1-17 
Zingen: Liedboek 569 
Overdenking  
Zingen: lied 563: 1 en 2 
Voorbeden en stil gebed  
Aankondiging collecte 
De tafel 
Lied: ‘Gij die weet’ 
Onze Vader  
Zingen: Lofprijzing psalm 118: 10 (Gvl 118-2:10) 
De tafel wordt afgedekt diaken 
Afsluiting van de viering 
Avondgebed 
Muzikanten:  Wenn Ich einmall soll scheiden 
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Paaswake 
3 april 2020 20.00 uur 
 
Voorganger:  ds. Pieter Koekkoek, ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling: Cor Kwakernaak 
Diaken: Jan van Bentum 
Lector: Erna Veldhiuzen 
Liturgische schikking: Henneke Loosman 
 Els van de Burg 
Pianist:  Wim van Hoek 
Dwarsfluit: Trees Meijer 
Solisten: Hilde van der Berk, Betting Kroese 
Geluid: Martin Stndaart 
Beeld: Ab van den Pol 
Beamer:  Elizabeth Kooistra 
Koster Erwout Blokhuis 
 
 
STILTE 
Het is de avond van Stille Zaterdag. De dag waarop we gedenken dat de Heer in zijn graf was. 
Daarom is er weinig licht, zwijgt het orgel en zijn we zelf ook stil. 
 
Lied 598 
Intocht van het Licht  
Als de kaars voor in de kerk is geplaatst, wordt het licht gedeeld.  
Tijdens het delen van het licht, zingen we Lied 600: 1, 2, 3, 4 en 5    
Lof van het Licht 
Zingen Lied 601: 1 
Liturgische schikking 
Gebed voor de paasnacht 
Lezing Genesis 1: 1-5 
Lied 985: 1, 2 en 3 
Lezing Exodus 14: 15-18 
Zingen Lied 151:  1 en 3 
Lezing Jesaja 35: 1-10 
Evangelische liedbundel 47: 1 en 4 
Paasevangelie     Marcus 16: 1 - 8 
Lied 620 1 t/m 6 
Overdenking 
Lied 637: 1-4 
Gebeden 
Collecte 
Doopgedachtenis 
Lied 350: 1,2, 3, 4 en 7 
Geloofsbelijdenis als vernieuwing van onze doop 
Lied 344: 1, 2 en 3 
Zending en Zegen 
Lied 642: 1 t/m 8 
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2 april 2021 
Oecumenische Goede Vrijdag Viering 
Aanvang: 19.30u 
 
Voorganger: Nelleke Spiljard  
 ds. Marten Jan Kooistra 
1e Ouderling:  Arend Hoogers  
Diaken: Gerry Thiescheffer 
Lectoren: Gerda Streef  
 Erwin Spies 
Liturgische schikking: Henneke Loosman  
 Els van der Burgh 
Organist/pianist:  Berend van Surksum 
Dwarsfluit: Trees Meijer 
Solist: Angelique Martina 
 Hilde van der Berk  
 Betting Kroese 
Beamer:  Elizabeth Kooistra 
Beeld:  Jozef-Jan Vonhof 
Geluid:  Jaap Siegers 
Koster:  Ad Kleinveld 
 
 
Deze dienst heeft het karakter van een wake bij het kruis.  
We kunnen nauwelijks iets anders doen dan het verhaal van het lijden en sterven van Jezus 
lezen; (Johannes 18 en 19) juist om dat verhaal in al z’n kracht tot ons te laten doordringen.  
De rollen in het verhaal zijn verdeeld. Als u het op kunt brengen, roept u als “volk” ook: 
“kruisigen”. Dat is schokkend, maar juist die schok geeft te denken. 
Om de dienst niet te storen, worden de liederen niet aangekondigd. Er is geen preek. 
Voor en na de dienst is het stil: geen zegenspreuk staat aan het begin en aan het eind is er 
geen zegen. Het blijft open naar Pasen! 
 
 
STILTE 
Het Kruis 
In stilte wordt het kruis in ons midden geplaatst 
Lied ‘Dit is het kruis’ 
Openingsgebed 
Lezing uit het Oude Testament: Hosea 6: 1-6 
Zingen: Psalm 22: 1 en 3 
Teksten Iona: een kind, een Schriftgeleerde en een priester aan het woord 
Lied Taizé: Bleibet hier 
Lezing van het evangelie volgens Johannes (18.1-19.30) 
Het verhaal van lijden en sterven van onze Heer met tussen door de liederen: 
Gezang 180: 1 en 6 (LvdK) 
Lied 576: 1 en 2 
In manus tuas, Pater 
Gebeden, voorbede en Onze Vader 
Nu valt de nacht 
Overgangswoorden naar de Stille Wake van Paaszaterdag 

P.7 



 
Kindernevendienst  
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“Ik ben er voor jou”  
7 weken lang “Een bron van Inspiratie” 

28 maart (Palmzondag) “Op weg” Marcus 11:1-11 
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de 
weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: “Hosanna! Gezegend 
Hij die komt in de naam van de Heer” 
 
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 Bijvoorbeeld 
je werkje dat klaar is of een mooi liedje, een mooi verhaal of filmpje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jop Paaschallenge 2021 voor wie zin heeft in een speurtocht:van vrijdag 2 
april t/m maandag 5 april kunnen jullie een mooie speurtocht door Wouden-

berg lopen. Je kunt deze toch lopen wanneer je wilt (wel op de avondklok 
letten en je houden aan de coronamaatregelen) Voor meer informatie kijk 
op https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids  

Zondag  28 maart  2021 
6e zondag veertigdagentijd 

https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst
mailto:kindernevendienst@pkndevoorhof.nl
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Thema;  Op weg…..  
 

Vandaag de 6e halte op de levensweg van Jezus naar Pasen. We staan stil bij 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een stad vol pelgrims vanwege het op han-
den zijnde Pesach feest. Er werd altijd veel gezongen door de pelgrims in Je-

ruzalem. In de psalmen staan bijvoorbeeld de liederen van de ‘opgang’, psalm 

120-134. Maar ook andere psalmen werden gezongen, bij de tempel én in de 
straten van de stad. Het Hosanna van de menigte sluit aan bij die traditie. 
Maar nu het Jezus toegezongen wordt krijgt het ineens een heel andere lading. 

Jezus wordt binnengehaald als de langverwachte Messias, dé vervulling van 

Israëls hoop en verwachting. In de stad van David, wordt het koningschap van 

David opnieuw bejubeld. En ‘koning’ Jezus komt de stad binnen op een ezel. 
Met zijn binnenkomst op een ezel wil Jezus gelijk duidelijk maken dat zijn 
koningschap van een andere orde is dan de mensen denken en voor ogen heb-

ben. Jezus koningschap is een koningschap van dienen. Als de ‘Goede/Ware 

Herder’ wil HIJ er zijn voor jou!! Stap jij ook op die weg…? 
 
 

 
 

 

Project Villa Vrede 

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

Emmaüs route 

Nu Villa Vrede een tuin heeft is het elke vrijdag klusdag in de tuin. Onder 
leiding van twee enthousiaste vrijwilligers  gaan elke week 3-5 bezoekers 
aan de slag.  Bomen zijn gesnoeid, land wordt omgeploegd en er komt een 
eenvoudige kas.    In 2020 zullen we in een moestuin eigen groente en fruit 
gaan verbouwen om mee te koken.  De gedachte achter de tuin is het cradle
-to-cradle principe, een volledig gesloten kringloop die alles wat de tuin 
voortbrengt benut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Tuin project                  

 De route met informatie staat op de website van de kerk, 
www.pkndevoorhof.nl/node/873 En de informatie hierover kun je ook le-
zen 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… 

https://www.youtube.com/watch?v=AwK6Bs6Jpok
https://www.youtube.com/watch?v=AwK6Bs6Jpok

