
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
-  
 
 
Liturgische bloemschikking: 
Johannes vertelt over Jezus. Als hij goed wil uitleggen wie Jezus is, kan hij woorden 
gebruiken, die de profeet Jesaja heeft opgeschreven over de helper van God. Die helper is 
kwetsbaar en wordt door de mensen uitgelachen. Ze geloven hem niet. Er is verwarring 
onder de mensen. Toch is Jezus degene die de mensen helpt. De verwarring wordt, in de 
schikking met het riet, gesymboliseerd door gipskruid. Maar er staat ook een prachtig 
bloeiende magnoliatak bij. Deze bloem staat voor sterke principes, trouw en idealisme. 
Zo mag de magnolia vandaag symbool staan voor Jezus, die ondanks weerstand en  
ongeloof trouw is en blijft aan Zijn Vader. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr Zwaan Langeveld (Ekris 24a) is weer thuis. 
- Dhr Hans van Oort is opgenomen in het hospice Dome,  
   Appelweg 49, 3818 NN Amersfoort 
- Mevr. Berthe Strengers werd met hartklachten opgenomen in het MMC in Amersfoort. 
Gelukkig mocht Berthe inmiddels het ziekenhuis weer verlaten. Het gaat naar omstandig-
heden goed met haar. Wel verblijft ze tijdelijk even bij haar zoon in Bilthoven. 
- Bij Dhr. Hans Bijker (Vondellaan 35) is longkanker vastgesteld. De artsen hebben laten 
weten dat genezing niet meer mogelijk is. Wij willen Hans, Ingrid en de kinderen 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. 
 
 
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! 

 

Z
O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

 20 maart 2022 
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Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur 
Voorganger                             : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                   :  Evert van Asselt 
Diaken              : Jan van Bentum, Gerry Thiescheffer 
Orgel/Piano                     : Berend van Surksum                                 
Lector                              : Gerry Thiescheffer 

Kindernevendienst              : Géliene Boshuizen 
Koster, Gastheer/vrouw     :  Erwout Blokhuis, Naomi van der Laan 
Beeld, Beamer                      : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid              : Martin Standaart 
Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 

 
Zingen 
Aanvangslied    : Psalm 25a 
     : Lied 542 
Gloria     : Lied 869:1 

       Kindernevendienst:  Vertelling naar Johannes 12:37-50 
             : Projectlied “Een slinger van verhalen” 
       Schriftlezing         : Jesaja 53:1-11 
             : Lied 543 
             : Lied: 534 
       Gedachtenis         : Lied 23c:1,2,5 
       Slotlied           : Lied 362 
 
 
Oecumenische Leerdienst: 
Vanavond, is er weer een oecumenische leerdienst in de Catharinakerk. Voorganger is  pastoor 
H. Zemann. De dienst start om 19:00 uur.. We willen tijdens deze dienst met elkaar stilstaan 
bij de aartsvader Abraham. Hij werd geroepen om op weg te gaan. Een pelgrim die zijn thuis, 
zijn zekerheden achter zich liet. Hij koos voor een reis vol twijfel en onzekerheid. Hij volgde 
een stem.. Kan Abraham ons vandaag de dag nog inspireren? Wat kunnen wij van hem leren? 
Hoe ziet onze levensreis eruit?  
We hopen u van harte te ontmoeten tijdens deze leerdienst en nabespreking.  
Van harte aanbevolen,  
Taakgroep Verdieping & Ontmoeting  
 
 
 

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.  
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Collecte: 
1e Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Indonesië: Een betere toekomst voor straat-
kinderen. In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie 
Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. 
Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis  
en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt 
daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, 
kleden en naar school laten gaan.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt.  

Een verzorgde tuin hoort bij een uitnodigende gemeente.  
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 
 
Melkbus voor Woudenberg voor Oekraïne: 
Op 28 februari hebben betrokken Woudenbergers de handen ineen geslagen om samen lokaal 
hulp te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Een prachtig initiatief waar heel veel verschillen-
de organisaties aan deelnemen. Ook de kerken zijn actief betrokken, vanuit onze eigen Voorhof 
gemeente is dat de diaconie. Inmiddels worden 45 mensen opgevangen in Woudenberg, in 11 
gastgezinnen. Er wordt veel georganiseerd voor deze groep, sport, onderwijs, koffie ochtenden, 
wandelingen. Om dit alles mogelijk te maken zijn financiële bijdragen heel hard nodig. Daarom 
staat er in de hal van de Voorhof weer de bekende melkbus, dit keer voor giften t.b.v. plaatselij-
ke hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.  
Meer informatie vindt u op de website www.woudenbergvooroekraïne.nl  
Ook kunt u uw vragen stellen aan Tiny van Dijk (diaken) 06 22314828 
 
Moeilijke teksten: Op dinsdag 22 maart lezen we weer een moeilijke bijbeltekst. Deze keer het 
bijbelboekje Judas. Wat wil deze brief zeggen, over wie gaat het en wie is de schrijver? 
 
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: Volgende week zondag 27 maart is er weer een krabbeldienst. Een Krabbel-
dienst 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 afge-
stemd zijn op peuters. Ze duren in de regel tussen de 30 en 40 minuten. We hebben weer een 
mooie en feestelijke dienst voorbereid rondom het verhaal van de 'Verloren zoon’. Misschien 
heb je wel eens van hem gehoord. Die zoon die geld van z’n vader vroeg en op reis ging. Hij 
maakte leuke, maar ook nare dingen mee. En de vader…, die stond iedere avond op de uitkijk…. 
Komt mijn zoon al terug? Het thema is ’Kom jij ook..?’ We gaan leuke liedjes zingen, luisteren 
naar een spannend verhaal én we hebben een hele leuke verrassing.... De krabbeldienst begint 
om 16.00u en is in De Voorhof Na afloop is er weer wat te drinken met iets lekkers. Kom je 
ook??!!    

Groet Géliene en Marten Jan. 
 
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 solida-
riteitsmaaltijd 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. Tij-
dens 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 

Oproep: Wij zijn opzoek naar jou. 
In de dienst van 6 maart hebben Ansel Standaart en Mirjan Schep al wat toegelicht over het 
project “Te story of…Abraham”. In de schakel van maart staat hier meer over geschreven. 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons zowel muzikaal, instrument of zang en met andere hand 
en span diensten wil helpen. Helaas is er een verkeerd E-mail adres in de schakel gekomen. 
Het juiste E-mailadres is: storyof@pkndevoorhof.nl.  
Vanwege deze fout hebben we de aanmeldtijd verlengt tot 11 april 2022. 
Wij hopen van je te horen en je op de informatieavond te zien op 20 april 2022. 
Namens het kernteam, Marten-Jan Kooistra, Mirjan Schep, Ansel en Martin Standaart. 
 
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. 
 
Kussentjes:  
Er zijn gemeenteleden, die de stoelen in de kerkzaal erg hard vinden zitten, voor hen zijn er 
kussentjes beschikbaar. Ze liggen in de hal rechts bij de kapstok (onder het fotobord) 
 
Concert voor Vrede in Oekraïne en Wereldwijd: 
Vrijdag 25 maart om 19.30 uur in de Dorpskerk, Woudenberg. Georganiseerd door de  
Oekraïense familie Sirchenko en vrienden die al een paar jaar in Woudenberg wonen.  
Een concert van Bach, Tchaikovsky e.a. met zang, fluit, hobo, viool, piano en tamboerijn. 
Met de oproep te doneren voor Oekraïne platform Woudenberg. 
NL81TRIO 0197 6708 06. T.n.v. Amnesty 193 Woudenberg, o.v.v. Oekraïne. 
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