
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Johannes 20:1-18, Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze 
op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt 
alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes 
weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van 
Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toe-
komst. In de schikking bloeit alles uitbundig. De lente, het nieuwe leven is uitgebarsten 
in jubelzang. De groene kornoelje takken staan in bloei. Het nieuwe leven is nadrukkelijk 
aanwezig. De kleur van de bloemen is wit als teken van vreugde en reinheid. De steen bij 
is graf is opzij geschoven, het graf is leeg. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- 
 
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 
 
 
Herinnering: 
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 april staat hier meer over ge-
schreven. 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 en al dan niet aangemeld, zien we je graag op 20 april ’s 
avonds vanaf 19:30u in De Voorhof voor de informatieavond.  
Hier krijg je meer te horen over het project.  
Wij hopen van je te zien op 20 april 2022.   
Namens het kernteam, Marten-Jan Kooistra, Mirjan Schep, Ansel en Martin Standaart.  
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 17 april 2022 
Pasen 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                            : ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                  : Rob Koelewijn 
Diaken             : Cobi de Lange 
Orgel/Piano                    : Wim van Hoek  
Zang           : Hilde van de Berk, Ton Kaljee 
Saxofoon          : Nicolien Bouwmeester, Petra Meeuwse 

Lector                : Johan Thiescheffer  
Koster, Gastheer/vrouw   : Bertus Brouwer, Louise en Sophie Wijnberg               
Kindernevendienst            : Annemiek van der Wansem 
Beeld, Beamer                     : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid             : Martin Standaart 

Liturgische bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Zingen 
Aanvangslied   : Lied 637: 1 – 4               
    : Lied 659: 1, 2, 5 en 6 

       Kyriegebed  
       Glorialied         : Lied 654: 6 
       Kindernevendienst 
       Kinderverhaal n.a.v. Johannes 20: 1-18 
            : Projectlied 
       Schriftlezing        : Exodus 14: 15 - 31 
            : Lied 645: 1, 3 en 6 
            : Lied 630: 1, 2 en 4 
      Gebeden met gezongen          : Lied 1006 ‘Onze Vader’ 
      Slotlied          : Lied 634: 1 en 2 
 
Thema:     Droog je tranen 
 
Paashaasjes zoeken: 
Er zijn allemaal paashaasjes verstopt in de kerk. Alle kinderen verzamelen! Terwijl jullie ou-
ders koffie drinken na de dienst, mogen jullie allemaal gaan zoeken. De eerste paashaas mogen 
jullie zelf houden, maar zoek rustig verder er liggen er genoeg. Vanaf nu geef je elke paashaas 
die je vindt aan een volwassene in de kerk die je niet kent. Hoeveel mensen ga jij blij maken? 
Voor meer informatie vraag de leiding van de kindernevendienst. Veel succes! 
 
Voedselbank April 2022:  De maand April wordt  hét "Beleg van  Woudenberg” 
Graag deze maand broodbeleg. U weet wel: chocoladehagel, appelstroop, hazelnotenpasta, 
pindakaas, gestampte muisjes (geen muizenval meer nodig) jam, sandwich spread, vruchtenha-
gel,  enz. enz. Dat wordt smikkelen en smullen. Met suikerzoete dank! 
 
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 be-
leven 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,  
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Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming 
& Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
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 
 
 
ZWO Syrische Dag met restaurant, zang en dans: 
De taakgroep ZWO organiseert op zaterdag, 14 mei 2022 een uniek evenement in De Voorhof. 
Met dit bijzondere evenement brengen wij De Voorhof in contact met Syrië en hopen wij extra 
geld in te zamelen voor het Syrië project. 
U kunt kennis maken met Syrisch eten, muziek (kinder-/jongerenkoor) en traditionele dansen 
door een groep in Nederland woonachtige Syrische Christenen. We zijn met hen in contact geko-
men via Shadi Haddad, medewerker migrantenkerken bij de Protestantse Kerk Nederland. 
Het programma start om 16:00 uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur.  
Het belooft een onvergetelijk evenement te worden, waarbij er volop gelegenheid is voor per-
soonlijk 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 vluch-
telingen. U kunt zich aanmelden voor dit evenement via zwo@pkndevoorhof.nl of 06-40667208. 
Wees op tijd met aanmelden, want we hebben ‘slechts’ plek voor maximaal 100 personen. 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 tussen 
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 wil-
len houden, worden de stoelen in de zijzaal deels wel op grotere afstand neergezet. De handen 
ontsmetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk. 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. 
 
 
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.  
 
 

 
Paaswake:  Zaterdag 16 april 22.00 uur 
Voorganger:                     : ds. Pieter Koekkoek, ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling:                        : Sierd Smit 
Diaken:                             : Ronald Maijen, Jan Holl 
Lector:                              : Anneke Bos 
Organist:                           : Berend van Surksum 
Solisten:                            :  Hilde van de Berk en Ton Kaljee 
Beeld, Beamer                  : Ab van den Pol, Mirjan Schep 
Geluid:                              :  Andre van Dijk 
Koster, Gastvrouw/heer    : Alexander Mateman, Anneke Bos 
  
STILTE 
Lied 598 
Intocht van het Licht 
Tijdens het delen van het licht, zingen we Lied 600: 1, 2, 3, 4 en 5   
Lied 601: 1 
Liturgische schikking 
Gebed voor de paasnacht 
Lezing Genesis 1: 1-5 
Lied 162: 1 – 6 
Lezing Exodus 14: 15-18 
Lied 151:  1 en 3 
Lezing Jesaja 35: 1-10 
Lied 608: 1 en 3 
Lezing Johannes 20:1-10 
Lied 592: 1, 2 en 3 
Overdenking 
Lied 637: 1-4 
Gebeden  
Aankondiging 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- 8 
 
Collecte:  

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 fami-
lies 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.  

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. 


