
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
Liturgische bloemschikking: Palmzondag. Vandaag doet Jezus zijn 
intocht in de stad Jeruzalem, zittend op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. 
Hij komt van Bethanië, huis van ellende, maar onder wuivende palmtakken rijdt Hij als 
een grote koning de stad binnen. Op deze palmzondag is de kleur rood, een koninklijke 
kleur. Rood staat symbool voor leven en liefde, maar ook voor lijden en offer. Beide ko-
men aan de orde vandaag. We zien dat tussen de groene kornoelje rode tulpen zijn gesto-
ken. Jezus treedt over de rode loper de stad binnen. De tulpen geven zijn roem weer, 
maar hun aantal – vijf – verwijst al naar de vijf wonden bij de kruisiging. Ook zien we 
bladeren van de palm en buxus. Hiermede wordt Jezus toegejuicht en tegelijkertijd staan 
zij voor de toekomst: de overwinning en opstandig van Jezus. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
Overleden: Op 1 april 2022 is overleden: Willem Arie (Wim) Baris in de leeftijd van 87 
jaar. De begrafenis heeft, na een dient van woord en gebed in De Voorhof, plaats gevon-
den op 8 april op de begraafplaats van Woudenberg. 
- Op 7 april 2022 is overleden: Hans van Oort, Kastanjelaan 27, in de leeftijd van 69 jaar. 
Gegevens over de uitvaart waren op het moment dat deze zondagsbrief werd gemaakt 
nog niet bekend. 
 
- Op vrijdag 8 april zijn Elizabeth en Marten-Jan Kooistra (Willem de Zwijgerlaan 25) 
veertig jaar getrouwd. Wij willen hun van harte feliciteren met dit Robijnen jubileum. 
Wij wensen hun een mooie dag en nog heel veel goede en gezegende jaren. 
 
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 
 
Dienst voor en door vluchtelingen uit Oekraïne: 
Aanstaande zondag, 10 april, wordt er ’s middags in de Voorhof een kerkdienst gehou-
den voor en door Oekraïners. Aanvang van de dienst is15.00 uur. Voor de mensen uit 
Oekraïne is het ook een goede gelegenheid om elkaar voor en na de dienst te ontmoeten. 
Vrijwilligers van De Voorhof zijn aanwezig voor o.a. koffie/thee en techniek. 
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 10 april 2022 
Palmzondag 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur Dienst Kerk en School 
Voorganger                            : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                  : Arend Hoogers 
Diaken             : Gerry Thiescheffer, Jan van Bentum 
Orgel/Piano                    : Piet de Vries              
Koster, Gastheer/vrouw                                : Bertus Brouwer, Sierd Smit                       :  
Kindernevendienst                   : Arieëne Koelewijn 

Beeld, Beamer                     : Jacqueline van Ledden, Mireille van Bentum 
Geluid             : Jozef Jan Vonhof 
Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
Zingen 
Als de kinderen binnen komen zingen zij: ‘Ga je mee’ 
Aanvangslied   : Psalm 118:1,9 
Glorialied   : Psalm 8b 
De Palmpaasstok 
Project kindernevendienst   : Projectlied 
Schriftlezing   : Zacharia 9:9-10 

       Luisterlied: ‘Dochters van Sion’ (Elly en Rikkert) 
       Vertelling n.a.v. Joh 12:12-19 
       Zingen        : ‘Hosanna’ 
       Zingen        : ‘Als iedereen meedoet’ 
                 Gedachtenis       : Lied 416 
       Slotlied        : Lied  423 
 

Kerkdiensten Stille Week: 

Maandag    11 april   Vesper  19.00 uur  
Dinsdag     12 april     Vesper  19.00 uur  
Woensdag  13 april     Vesper  19.00 uur  

Donderdag 14 april     Witte donderdag  19.30 uur Viering Heilig Avondmaal 
                                    Voorgangers ds. Marten Jan Kooistra en  Marja van der Horst. 

Vrijdag      15 april      Goede Vrijdag,    19.30 uur 
      Voorgangers ds. Pieter Koekkoek en Angelique Martina. 

Zaterdag    16 april      Paaswake  22.00 uur 
                                     Voorgangers ds Pieter Koekkoek en ds. Marten jan Kooistra 
Collecte: Witte Donderdag en Paaswake: 

ZWO. Creëren van banen voor Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Irak. Mil-
joenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Liba-
non, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo 
kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk 
kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale fa-
milies met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van 
een eigen bedrijf. Zo kunnen we ook voor de Syrische vluchtelingen een lichtpunt zijn.  

 
Tijdens de Vespers en Goede Vrijdag is er geen collecte. 
 
Heilig Avondmaal Groenewoude: 
De viering van het Heilig Avondmaal Groenewoude op Witte Donderdag 14 april vindt plaats 
in de Serre van Groenewoude. De dienst begint om 15.30 uur . 
Voorganger is ds. Marten Jan Kooistra . 
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1e Collecte: Palmpasencollecte:  Jong Protestant. Paas Challenge: inleven in het paasverhaal. 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de Paas Challenge. 
Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie  
van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door mid-
del van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun 
de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de 
Paas Challenge als ontdekkend en verrijkend. 
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’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 
 
Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun me-
ning geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroor-
deeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de 
tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via 
rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder 
druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. 
Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten 
in hun land. Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, 
beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om 
een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrij-
heid, 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. 
Onterecht beschuldigd en veroordeeld. De Marokkaanse onderzoeksjournalist Omar Radi is 
op 19 juli 2021 veroordeeld tot zes jaarcelstraf na een oneerlijk proces. Radi wordt onterecht 
beschuldigd van ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid.’ Mogelijk wordt Radi ge-
straft omdat hij onderzoek deed naar corruptie door de overheid. Laat Omar Radi weten dat je 
hem steunt. Kom in actie en ga naar www.amnesty.nl Amnestygroep Woudenberg 

Voedselbank April 2022:  De maand April wordt  hét "Beleg van  Woudenberg” 
Graag deze maand broodbeleg. U weet wel: chocoladehagel, appelstroop, hazelnotenpasta, pin-
dakaas, gestampte muisjes (geen muizenval meer nodig) jam, sandwich spread, vruchtenha-
gel,  enz. enz. Dat wordt smikkelen en smullen. Met suikerzoete dank! 
 
Contactmiddag:  Dinsdag 12 april wordt er weer een Contactmiddag gehouden.  
Aanvang: 14.30 uur. Spreker: ds. Vermaat uit Veenendaal. Onderwerp: “ Op weg naar Pasen”. 
Met vriendelijke groet, Ineke van den Arend. 

 
Elisabeth en Open Deur:  
Op de witte kast in de hal van de kerk liggen twee inspirerende bladen voor u klaar, de thema-
nummers voor Pasen van Open Deur en Elisabeth. Deze kunt u meenemen voor uzelf of voor 
iemand in uw naaste omgeving. Bent u niet in de gelegenheid om een exemplaar mee te nemen 
of op te halen? Bel dan naar Tiny van Dijk, tel. 2863704 en zij worden bij u thuis bezorgd. 

 
Afwezig: Van donderdag 7 tot en met dinsdag 12 april is ds. Marten-Jan Kooistra afwezig. Voor 
dringende pastorale zaken kunt u een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek. 
 

Wij zijn opzoek naar jou.   Laatste oproep. 
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 april 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. Ben je geïnteresseerd dan kan je, je voor aanmelden via het volgende 
E-mailadres: storyof@pkndevoorhof.nl. De aanmeldtijd is tot maandag 11 april 2022. Op 20 
april ’s avonds is er vanaf 19:30u een informatieavond. Hier krijg je meer te horen over het 
project. 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. 

 
Kruisweg Catharina parochie: U bent van harte uitgenodigd bij de Kruisweg op Goede Vrij-
dag 15 april om 15.00u in de Catharina kerk. Als u wilt mag u bloemen meenemen. De bloe-
men worden na de dienst naar het kerkhof gebracht. 
 
24 april 19.00 uur Muzikale Oppepper: Elke muzikale oppepper is weer anders. We gaan 
deze keer zingen met elkaar. We gaan het hebben over de zangerrr met 3 r's. We hopen met 
veel zangerrrs een inspirerende avond te beleven met liederen van Sela, Opwekking en liederen 
die we afgelopen tijd hebben gezongen en die mooi zijn om nog eens te zingen. Luister, zing en 
doe (je) mee (?)! We hopen met veel verschillende gemeenteleden deze avond in De Voorhof 
aanwezig te zijn en elkaar na afloop nog even te ontmoeten. Verdieping & Ontmoeting,  

 
ZWO Syrische Dag met restaurant, zang en dans: De taakgroep ZWO organiseert op zater-
dag, 14 mei 2022 een uniek evenement in De Voorhof. Met dit evenement brengen wij De 
Voorhof in contact met Syrië. U kunt kennis maken met Syrisch eten, muziek (kinder-/
jongerenkoor) en traditionele dansen door een groep in Nederland woonachtige Syrische Chris-
tenen. Het programma start om 16:00 uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur. Het belooft een on-
vergetelijk evenement te worden, waarbij er volop gelegenheid is voor persoonlijk contact met 
onze gasten. De entreeprijs bedraagt €25 per volwassene, (inclusief 1 drankje), en € 12,50 per 
kind. Hiermee betalen wij de onkosten voor onze gasten en steunt u het ZWO project Hulp aan 
Syrische vluchtelingen. U kunt zich aanmelden voor dit evenement via zwo@pkndevoorhof.nl 
of 06-40667208. U kunt zich aanmelden tot en met 30/04/2022 
 
Zaterdag 25 juni: Muskathlon@home Woudenberg & Omstreken actief.  
De Voorhof doet ook mee. Vanaf 1,6 kilometer & € 1,60. Kies een activiteit, kies afstand tus-
sen 1,6 en 160 km en het tijdstip tussen 6.00 en 22.00 uur. Doe gezellig mee! Er zijn diverse 
routes en er worden ook groepjes gemaakt. Met zoveel mogelijk mensen een hartverwarmend 
resultaat bereiken. MELD JE AAN: home.muskathlon.nl, team ‘1euro60’.  
Info: muskathlon1euro60@gmail.com 
 
Coronamaatregelen: De meeste coronamaatregelen zijn vervallen. Voor mensen, die liever 
nog wel meer afstand willen houden, worden de stoelen in de zijzaal deels wel op grotere af-
stand neergezet. De handen ontsmetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk. 
Wel vragen we u om thuis te blijven wanneer u of een van uw huisgenoten Corona (of Corona-
gerelateerde klachten) heeft. 
 
Koffieochtend:  Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voor-
hof terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.  
 

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. 

http://www.amnesty.nl

