
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
Liturgische bloemschikking: 
Lezing Johannes 12:20-36. De graankorrel die sterft in de aarde. 
De rietstengels staan nog in de schikking, maar erbij staat een kruis gemaakt van groene 
takken van de Kornoelje. Groen de kleur van hoop en nieuw leven. Alles lijkt wel dood, 
maar is er dan toch hoop op nieuw leven? 
Bij de schikking liggen graankorrels. Zij verbeelden het sterven in de aarde. 
Maar de graankorrel zal vruchten van eeuwig leven voortbrengen. 
Daarom liggen er ook korenaren. Zij geven aan dat Jezus het ‘Brood des levens is’. 
De buxustakjes die erbij liggen symboliseren Zijn overwinning op de dood. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. Zwaan Langeveld verblijft voor revalidatie in Huize Nieuwoord,  
Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg. 
- Bij Hans Bijker (Vondellaan 35) is longkanker vastgesteld. De artsen hebben Hans en 
Ingrid laten weten dat genezing niet meer mogelijk is. Wij willen Hans, Ingrid en de kin-
deren heel veel sterkte en Gods nabijheid wensen. We hopen en bidden, dat ze ondanks 
dit trieste bericht, met elkaar nog een goede tijd en mooie momenten mogen beleven. 
- Dhr. Hans van Oort is opgenomen in het Meander ziekenhuis. Hij zal een dezer dagen 
worden opgenomen in een hospice 
 
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.  
 
Voedselbank Maart 2022:   
We vallen maar direct met de theepot in huis. Tea  for two of two for tea is een beetje aan 
de karige kant dus uw assistentie deze maand wordt weer hoog op prijs gesteld.  
Thee graag ofwel ……. , graag thee. U weet  wel wat lekker smaakt! 
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 13 maart 2022 
Reminiscere 

(Gedenk) 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur 
Voorganger                             : ds. Titus Woltinge uit Amersfoort 
Ouderling van dienst                   :  Arend Hoogers 
Diaken              : Marja Overeem, Erna Banning 
Orgel/Piano                     : Jaap van Dijk                                   
Lector                              : Anneke Bos 

Kindernevendienst             : Arieëne Koelewijn 
Koster, Gastheer/vrouw    : Bertus Brouwer, Anneke Bos 
Beeld, Beamer                      : Jacqueline van Ledden, Mariëlle van Bentum 
Geluid              : André van Dijk 
Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 

 
Zingen 
Aanvangslied    : Lied 535 c  en 
                           Psalm 25 a  
               : Lied 535 c  

      Gebed om ontferming met responsie : Lied 367-b 
      Kinderverhaal n.a.v. Johannes 12:20-36 
               : Projectlied ‘De slinger van verhalen’ 
      Schriftlezing        : 2 Petrus 1 vers 16-19 
            : Lied 545 vers 1.2.3   
      Schriftlezing         : Markus 9 vers 1-10 
            : Lied 545 vers 4.5 
            : Lied 527: 1 – 5 
      Gebeden afgewisseld met      : Lied 368 d 
      Slotlied         : Lied 542  
 
 
 
M&M (Music & More), 13 maart 19.00 uur: 
Alle jongeren en iedereen die jong wil zijn, nodigen wij uit hier bij aanwezig te zijn. 
Het thema is: Ik wens jou….. 
Wilt u sowieso bidden en danken voor deze avond dat jongeren bemoedigd mogen worden in 
hun leven en dat zij tot zegen mogen zijn voor hun vrienden en familie. 
Hartelijke groet, Namens Verdieping & Ontmoeting, 
Jannette Maijen 
 
 
De Oecumenische leerdienst in de Catharinakerk op zondag 20 maart begint niet om 19:30 uur 
maar om 19:00 uur. 
 
 
 

Wie, O Wie wil ons helpen ??? .  

We willen het ouderen vervoer op zondag naar de kerk weer gaan opstarten. 

Opgeven bij Jan v. Bentum 033 2862810 of bentum143@siegertjes.nl 
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Collecte: 

1e Collecte: Kerk in Actie: Kerk zijn doe je met elkaar. Hoe zorg je er als diaconie voor dat je 
betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het pro-
bleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om 
van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initi-
atief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er 
wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn 
om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden 
dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
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. 
Stop het geweld in Oekraine. Op dit moment vindt er een verschrikkelijke mensenrechtencrisis 
plaats in Oekraïne. Russische tanks vielen het land binnen. Sindsdien zijn er al honderden men-
sen omgekomen, onder wie kinderen. Honderdduizenden zijn op de vlucht en duizenden levens 
staan nog op het spel. De Russische troepen begaan de ene mensenrechtenschending na de ande-
re in Oekraïne. Roep Rusland op om hier onmiddellijk mee te stoppen, burgers te beschermen en 
het internationaal recht te respecteren. Amnesty International documenteerde tal van schendin-
gen van het internationale oorlogsrecht en mensenrechten. Zo vallen er burgerdoden bij aanval-
len in woonwijken en op infrastructuur, zijn er aanvallen op beschermde gebouwen als zieken-
huizen en scholen en zet Rusland verboden wapens als clusterbommen in. Dat zijn mogelijk oor-
logsmisdrijven. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. En de verantwoordelijken moeten worden 
berecht. Kom in actie en ga naar www.amnesty.nl Amnestygroep Woudenberg 
 
Veertigdagentijdkalender 2022: 
Op woensdag 2 maart is de Veertigdagentijd begonnen. U leest hierover ook in de Schakel. Op 
de witte kast in de hal van de Voorhof ligt de zgn. Veertigdagen-tijdkalender 2022 voor u klaar. 
Deze kalender neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met een 
korte overdenking, een vraag om over na te denken , afgewisseld met vastentips, gebeden en 
liederen. Bent u niet in de gelegenheid om de kalender mee te nemen of op te halen in De Voor-
hof? Een telefoontje naar Tiny van Dijk, 033 2863704 of 06 22314828 en u ontvangt dan thuis 
een exemplaar. 
 
Woensdag 16 maart om 19.30 uur  is er een kennismakingsavond voor nieuwe leden in De 
Voorhof:  Bent u/ ben je net een (paar) jaar lid, of al wat langer maar vind je een 'hernieuwde' 
kennismaking goed, kom dan naar deze avond. Van harte welkom! Afgelopen tijd was het bij-
zonder moeilijk om een beetje te integreren in onze gemeente. Door de maatregelen rondom 
Corona gingen veel activiteiten niet door, of moest je afstand houden. Probeer er dan maar eens 
tussen te komen... Gelukkig kan er nu meer. Ds. Marten Jan Kooistra en enkele vertegenwoordi-
gers van verschillende taakgroepen zullen aanwezig zijn. De avond zal vooral kennismaking zijn 
en dus een informeel karakter krijgen. U krijgt alle ruimte voor het stellen van vragen. In ver-
band met de organisatie graag van tevoren aanmelden.  
Dit kan naar: voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl   
Hopelijk tot dan!   

 

 
Solidariteitsmaaltijd: Op woensdag 6 april 2022 om 17.30 uur in De Voorhof. 
Dit is de tijd op weg naar Pasen. In de kerk wordt deze periode gekenmerkt door de nadruk te 
leggen op soberheid, verstilling en bezinning. Wij willen graag in deze periode verschillende 
mogelijkheden bieden om aandacht te vragen voor de betekenis van de 40-dagen tijd. De soli-
dariteitsmaaltijd in de 40-dagen tijd is een moment van samen zijn, delen en bezinnen. We 
staan stil bij onze overvloed door de maaltijd die we gebruiken een “sober” karakter te geven 
en ook te denken aan onze medemens ver weg. Er zal een korte presentatie worden gegeven 
over een project voor onze medemens ver weg. Na de maaltijd wordt hiervoor gecollecteerd. 
Tijdens de maaltijd voeren we gesprekken over ongelijkheid, verdeeldheid en de (on)
mogelijkheden om hiermee om te gaan. U bent van harte uitgenodigd om de woensdag voor 
Palmpasen aan te schuiven. Deelname is gratis. We hopen op mooie gesprekken, verdieping 
en een gulle gave voor de projecten bij de collecte . De ontmoeting en het samen zijn is een 
goede voorbereiding op de Stille Week. 
Opgave: Diane Kegler: dianekegler@gmail.com;Angelique Martina: a.martina@xs4all.nl  
Op 27 maart is er na de kerkdienst in de Voorhof ook een intekenlijst 
 
Koffieochtend:  
Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om 
een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.  
 
Minder coronamaatregelen: 
De meeste coronamaatregelen zijn vervallen. Het gebruik van mondkapjes is niet meer ver-
plicht en ook de 1,5 m. afstand tot elkaar is vervallen. 
Voor mensen, die liever nog wel meer afstand willen houden, worden de stoelen in de zijzaal 
deels wel op grotere afstand neergezet. 
De handen ontsmetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk. 
De collecte vindt op drie plaatsen aan de deur van de kerkzaal plaats, zodat de zakken niet van 
hand tot hand hoeven te gaan. 
Aangezien Corona niet weg is, vragen we u wel om thuis te blijven wanneer u of een van uw 
huisgenoten Corona (of Corona-gerelateerde klachten) heeft. 
Wij wensen u gezegende diensten toe. 
 
Gemeentelijke bijpraatavond op 23 maart 19.30 u. in De Voorhof: 
Tijdens deze avond willen we u bijpraten over de voortgang en de stand van zaken op dit mo-
ment betreffende de verbouw- en renovatieplannen. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Krabbeldienst:  
Op zondag 27 maart is er weer een krabbeldienst. 
Een Krabbeldienst is speciaal voor peuters en kleuters, maar grote kinderen en volwassenen 
zijn uiteraard ook welkom. Krabbeldiensten zijn hele laagdrempelige diensten die qua vorm 
en inhoud afgestemd zijn op peuters. 
We gaan het deze keer over hebben over het verhaal van de 'Verloren zoon'. 
Het thema is ’Kom jij ook..?’ We hebben weer een mooie krabbeldienst voor bereid, met leu-
ke liedjes, een spannend verhaal en natuurlijk gaan we weer wat doen. 
De krabbeldienst begint om 16.00u en is in De Voorhof, kom je ook??!! 
Groet Géliene en Marten-Jan 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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