
 

Bloemen:   

 
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 

  
    

Liturgische Bloemschikking: 
Het is Licht geworden! Aan één zijde van de laatste boog ligt een grote witte steen. 
Deze laatste boog symboliseert het geopende graf waarvan de steen is weggerold. Aan 
de andere kant van de boog liggen windsels.  
Voor het geopende graf is een stralende wit bloeiende paastuin gemaakt met witte pri-
mula’s,  tulpen en narcissen en andere witte bloemen en uitbottende kastanje takken. 

Het mos, de vrede, is de ondergrond voor de Paastuin. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
- 
 
Overleden: 
Op woensdag 31 maart 2021 is overleden Albert (Ab) van Lambalgen, Griftdijk 3e, 
3931 MC Woudenberg, in de leeftijd van 67 jaar. Er is gelegenheid de familie te con-
doleren op dinsdag 6 april van 19.00-20.00 uur in de aula van de begraafplaats te Wou-
denberg. 
De afscheidsdienst en de begrafenis zullen plaats vinden in besloten kring op woensdag 
7 april. De dienst kan gevolgd worden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/896-
Uitvaartcentrum-Henschoten-Woudenberg (alleen geluid). Aanvang 10.30 uur 
 
 
 
Voedselbank April 2021:  
De 'Staat van Beleg'. Om het maar eens officieel  te benoemen; het is wat wij op het 
brood smeren, leggen of strooien waarmee de smaak van brood wordt verrijkt. Zeker  
als het brood wordt bestreken met een laagje boter - margarine of iets dergelijks. 
De variaties van beleg zijn breed en de keuze is reuze. Deze  maand dus Broodbeleg!  
Inlevertijden: Woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur en vrijdagmorgen van 
9.00 tot 10.30 uur.  

Z
O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

4 April 2021 
Pasen 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                          : Rob Koelewijn 
Diaken                                        : Gerry Thiescheffer 
Lector         : Johan Thiescheffer 
Orgel/Piano,                    : Jaap van Dijk 
Zang          : Hilde van de Berk, Angelique Martina, Ton Kaljee 
Dwarsfluit                    : Trees Meijer 

Trompet                     : Guido Grünbauer 
Saxofoon                    : Petra Meeuwse 
Kindernevendienst   :  Annemiek van der Wansem 

Beeld, Beamer           :  Jozef Jan Vonhof, Jan van Bentum 
Geluid    : Ronald Maijen 
Koster    : Bertus Brouwer 

Liturgische Bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Thema:   Een nieuwe start….  
 

 
    Zingen 
    Aanvangslied          : Lied 617: 1-19 
              : Gezang 659: 1, 2, 5 en 6 
    Glorialied                 : Lied 686: 1 en 2 
                        Kinderverhaal n.a.v. Johannes 20: 1-18 
                                                            : Evangelische liedbundel 122: 1-4 
                        Schriftlezing                : Exodus 14: 15 - 31 
                   : Lied 605: 1-5 
                   : Lied 630: 1, 2 en 4 
                        Gebeden met gezongen “Onze Vader” : Lied 1006 
                        Slotlied                         : Lied 634: 1, 2 en 3 
    
 
 
 
 
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. 
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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 Pasen: 

1e Collecte: Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Zuid-Afrika 
Een toekomst voor kansarme kinderen Veel zwarte jongeren in de Zuid-
Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken 
gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 
procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie 
ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar voor-
al met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren 
leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden 
en kans maken op een beter leven.  
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 
 
ZWO project ‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren’: 
Na afsluiting van de 40 dagen tijd, start bovengenoemd ZWO project in samenwerking met Kerk 
in Actie. Tijdens de actieperiode tussen Pasen en Pinksteren worden er activiteiten georgani-
seerd. Startend met het Indonesisch Afhaalrestaurant op zaterdag 17 april, waarover u in de zon-
dagsbrieven van de afgelopen weken bent geïnformeerd. Tijdens de actieperiode wordt u op de 
hoogte gehouden door middel van een speciale project nieuwsbrief, startend op zondag 11 april. 
Meer informatie kunt u ook terugvinden in De Schakel van april. Laat u verrassen! Helpt u mee? 
Geef boerengezinnen een beter inkomen! 
 
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 verhaal 
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 berei-
ken. 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. 
 
ZWO Indonesisch Afhaalrestaurant: 
We zijn aangenaam verrast door de vele aanmeldingen! Hierdoor is het helaas niet meer mogelijk 
om Nasi Goreng te bestellen. Op het moment van schrijven (woensdag) is het nog wel mogelijk 
om u aan te melden voor Rendang met sambalboontjes en witte rijst + pandan cake voor € 15,00 
per persoon. U kunt uw verzoek hiervoor per mail sturen naar zwo@pkndevoorhof.nl of bel naar 

 
06-20 30 35 16 (Gerrit Jan Busser) / 06-14 64 41 81 (Peter Wildschut). VOL = VOL. Bedankt 
voor uw warme belangstelling! Selamat makan! 
 
Voorlopig nog geen bezoekers bij kerkdiensten: 
Het moderamen vindt het, door o.a. het stijgende aantal besmetting met corona, nog niet verant-
woord om bezoekers toe te laten tot de kerkdiensten. 
Voorlopig blijft deze situatie in elk geval zo tot 15 april, daarna bekijken we van week tot week 
hoe de situatie dan is. We houden u op de hoogte. 
 
Beste gemeenteleden van De Voorhof,  
In 2010  startte ik als deeltijd-student met de bacheloropleiding Theologie aan de Universiteit 
Utrecht. In september 2014 begon ik met de masteropleiding tot Gemeentepredikant aan de Pro-
testantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en volgde ik vakken voor Geestelijke 
verzorging aan de PThU in Groningen. Na ruim tien jaar studeren is het zo ver: ik ben afgestu-
deerd en sinds 15 maart jl. ook beroepbaar als Predikant en als Predikant-Geestelijk verzorger. 
Leden van de Voorhofgemeente hebben met me meegeleefd en gesteund en ik dank jullie hierbij 
voor jullie bemoedigende woorden en gesprekken en niet te vergeten de geheel verzorgde avond-
maaltijden. Mocht ik ergens in het land beroepen worden, dan zal ik jullie dat zeker laten weten. 
Ik ben met plezier voorgegaan in de Voorhof en hoop dat nog een keer te mogen doen. 
Hartelijke groet en zegenwensen, 
Elizabeth van Deventer 
 
Berichten van het actiefront: 
Potgrond: 
De webwinkel is gesloten, maar voor wie nog potgrond nodig heeft kan terecht op Griftdijk 15. 
Daar staat voldoende in voorraad. We proberen aanwezig te zijn op zaterdag van 9.00 – 13.00 uur 
en van maandag tot vrijdag van 13.00 – 17.00 uur. Geef even een seintje naar 06 44987870 dan 
weet u zeker dat er iemand is. 
Geraniummarkt: 
Het ligt in de bedoeling om zaterdag 8 mei a.s. een geraniummarkt te organiseren bij De Voorhof. 
Niet alleen potplanten, maar ook gevulde hangpotten en potgrond. Zondag 9 mei a.s. is het moe-
derdag. Verras haar met mooi gevarieerd set geraniums of een prachtige pot hangers. Half april is 
bekend of het haalbaar is. Dan laten we het u weten via de zondagsbrief en onze website. 
Digitale verloting: 
De vergunning van de gemeente Woudenberg is binnen. Een keur aan winkels en bedrijven heb-
ben nu al toegezegd om het evenement te sponseren. De webwinkel is bijna klaar om de lotenver-
koop op te starten. Het ziet er naar uit dat het een leuk avondvullend programma gaat worden op 
28 mei a.s. met hele mooie prijzen.    
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Kindernevendienst  
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“Ik ben er voor jou”  
7 weken lang “Een bron van Inspiratie” 

4 april (Pasen) “Een nieuw start” Johannes 20:1-18 
Maria loopt de graftuin in en ziet dat de steen is weggerold van de 
plaats waar Jezus is begraven. Petrus en Johannes zien het daarna ook, 
ze hollen terug naar Jeruzalem en vertellen dat Jezus is opgestaan! In 
de tuin herkent en ontmoet Maria de opgestane Heer. 
 
Kijk op https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst voor de werk-
jes 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jop Paaschallenge 2021 voor wie zin heeft in een speurtocht:van vrij-
dag 2 april t/m maandag 5 april kunnen jullie een mooie speurtocht 
door Woudenberg 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  21 maart  2021 
7e zondag veertigdagentijd 

https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst
mailto:kindernevendienst@pkndevoorhof.nl
mailto:kindernevendienst@pkndevoorhof.nl
https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids


Thema;   
 

De Heer is waarlijk opgestaan 
Het onvoorstelbare breekt plotseling door in de werkelijkheid van de men-

sen. Onvoorstelbaar want de situatie lijkt hopeloos. Israel stond vast  
voor de Rietzee. geen weg naar voren of naar achteren.  

We horen slechts de klacht: Waarheen? Maria stond stil huilend bij het graf. 
Het verleden afgesloten geen toekomst meer.  

Maar plotseling wordt het verdriet en de klacht doorbroken.  
Er is nieuwe toekomst, een nieuw leven: De Rietzee werd gespleten,  

de Heer is waarlijk opgestaan! 
. 
 

 
 
 

 

Project Villa Vrede 

 een dagopvang voor vluchtelingen 
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Bijdrage zondag 4 april  V&O  Als alles duister is,                 
Zet een kaars voor je raam in de Paasnacht’                                                                                                               

De verbinding met onze directe omgeving en de bewonersinitiatieven in de 
buurt is voor Villa Vrede van vitaal belang. Door de week komen wijkbe-
woners regelmatig voedsel of kleding brengen, kinderen spelen in de tuin.  
Wij organiseren jaarlijks een aantal evenementen waarbij mensen in de 
buurt kennis kunnen maken met Villa Vrede en een kijkje in de keuken 
kunnen nemen. Bezoekers kunnen op deze evenementen ook hun sociale 
netwerk vergroten. Voorjaar 2019 bestond Villa Vrede 5 jaar. Om dit Lus-
trum te vieren hebben we groots uitgepakt. Met ruim 100 bezoekers, een 
veiling onder leiding van wethouder Maarten van Ooijen, heerlijk eten en 
livemuziek was het feest een groot succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Goede buur en verre vriend                                                    

Zet een kaars voor je raam op de avond van Stille Zaterdag. 3 april. Door 
op die avond in onze huiskamer een kaars te ontsteken laten we gezamen-

lijk “Het Licht in de duisternis doorbreken”, zoals in de Paaswake in de 
kerk gebeurt, om de vlam van hoop aan elkaar door te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: zaterdag 3 april  Waar: thuis voor het raam Wie: iedereen              
Initiatief van de parochiefederatie st. Franciscus Rk Westland.                  

 https://rkwestland.nl  

https://rkwestland.nl

