
 

 
 
 
 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. P. van Zalingen – Laan 1940-1945 nr. 14 en 
naar Mevr. M. Rommers – Henschoterhof 11. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de 
bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 

Collecte: 1e Collecte: Avondmaalscollecte is bestemd voor de ZWO 
      2e Collecte: C.v.K. 
                KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden       
     dan ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
- Mevr. R. van Dijk-van 't Boveneind, Evertsenlaan 13, is  opgenomen in het  
St. Antonius ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein, De operatie is goed 
verlopen. 
-  Dhr. Tel verblijft nog in het verzorgingshuis De Amandelhof,  
Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AS, Zeist.  
 
Bij deze dienst: Vandaag lezen we uit Marcus 1: 39-45. Jezus ontmoet een melaatse 
man. Melaatsheid is een huidziekte. Het werd als erg besmettelijk gezien. Mensen die 
melaats waren werden buiten de gemeenschap geplaatst. In het boek Leviticus wordt 
beschreven hoe melaatsen zich moeten tonen aan de buitenwereld, zodat ze herkenbaar 
zijn. Als Jezus de melaatse man ziet, dan wordt hij met ontferming bewogen. Letterlijk 
staat er dat zijn ingewand beroerd raakt. Deze bewogenheid brengt Jezus ertoe om de 
melaatse aan te raken en weer terug in de gemeenschap te brengen. Hij wordt rein en is 
niet langer een buitengeslotene. Wat zou dit voor ons kunnen betekenen. We kennen 
allemaal wel situaties van: er niet meer bij horen, niet meer mee mogen of kunnen 
doen, het gevoel van buiten het leven staan. En daar gaat het juist ook over als de bijbel 
over melaatsheid spreekt. Het zijn ook die momenten, waarop ik mij afsluit van God en 
denk het wel alleen te kunnen. Wanneer ik mij afsluit voor God, word ik bijbels gezien 
onrein. Je kunt het vergelijken met een gesloten kamer. Een afgesloten kamer wordt 
ook onrein. De lucht erin vervuilt en er ontstaat een muffe en bedompte geur, het kan zo 
erg worden dat leven onaangenaam of soms zelfs niet meer mogelijk is. Je kunt dat 
verhelpen door een raam open te zetten. Wanneer je in een kamer een raam openzet, 
dan is de lucht in de kamer weer opnieuw verbonden met de buitenlucht. Het binnen-
stromen van frisse buitenlucht in een bedompte kamer zou je kunnen vergelijken met 
het binnenstromen van Gods geest in je leven.  
 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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11 februari 2018 
 

Esto Mihi 
(Wees voor mij een rots) 

 
 
10.00 uur     Viering Heilig Avondmaal 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Gerrit Jan Busser 
2e Ouderling     : Jaap de Ronde 
Diakenen     : Gerry Thiescheffer, Jan Kromhout 
Organist     : Piet de Vries 
Lector     : Erna Veldhuizen 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Marlies van der Laan, August Wijnberg 
Beeld en geluid    : Martin Standaart, Jascha Standaart 
Zingen     : Lied 288 
      : Psalm 145: 1 en 2 
      : Lied 305: 1, 2 en 3 
Kindernevendienstlied   :  ´We gaan voor even uit elkaar´ 
Schriftlezing         :  Marcus 1: 39-44) 
      : Lied 863: 1, 2, 3 en 4 
       : Lied 391: 1, 2, 3 en 4  
Nodigingslied    : Lied  381: 1 - 4 
 
Viering avondmaal volgens liturgie 
 
      : Lied 415: 1, 2 en 3 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
 
 
 
15.30 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
 
 
18.30 uur:   Geen Dienst 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week   
 
Zondag 18 februari 
10.00 u.: ds. Pieter Koekkoek  
Collecte:  ZWO, 40 dagen tijd collecte 
 
 
 
18.30 uur:  Geen dienst 



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

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

 
Voedselbank Februari:  
Ja, het is natuurlijk maar gewoon een thee-orietje maar soms lijkt het vóór aanvang van  de 
dienst  weleens op een thee-kransje in de zaal. Gezellig even leuteren. Toch eerst nog even 
luisteren naar het thee-matische onderwerp  van onze voorganger voordat het thee-leuten 
straks kan worden voortgezet. Vanaf maandag is er voor de voedselbank ook een mooi thee-
ma nummer vastgesteld. Thee dus,  in al zijn vormen, geuren en smaken hét thee-aterstuk van 
de maand februari ! 
Al vast hartelijk dank voor uw thee "service" ( uitspraak staat vrij) 
 
Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag 13 februari wordt er weer een contactmiddag gehouden in De Voorhof.  
Aanvang: 14.30 uur.  
Mevrouw Hooghoudt uit Nunspeet komt, dus niet Mevrouw Rijn-De Boer, zoals in De Scha-
kel vermeld staat. Mevrouw Hooghoudt vertelt verhalen uit het verleden, die zich in Neder-
land hebben afgespeeld. Samen met haar komt u in een andere wereld terecht, een wereld met 
een schat aan warmte, sfeer en levenswijsheid. 
Ineke van den Arend. 
 
Schoonmaken kerk: 
A.s. Woensdag 14 febr. Wordt de kerk weer schoongemaakt. 
Ramen gezeemd, vloeren geboend, kasten schoongemaakt, enz.enz. 
Het lijkt een heel werk maar het is oooooo zo leuk en gezellig. 
We drinken uitgebreid koffie en we eindigen deze morgen met een heerlijke lunch. 
Lijkt het u ook leuk om deze gezelligheid mee te maken? 
Voelt u zich van harte welkom, u wordt met open armen ontvangen. 
Graag tot dan.  
Alice Bossema 
 
Ontmoetingsbijeenkomst 2018: 
Dit jaar worden er ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd in alle wijken. 
Elkaar ontmoeten staat centraal en verdiepen we ons in het thema: OPEN HUIS  
Een aantal weken geleden heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. 
Heeft u zich nog niet opgegeven of de uitnodiging gemist. U kunt zich de komende dagen nog 
opgeven. Vul vandaag of morgen uw antwoordstrook in, bel of mail uw wijkouderling om u 
op te geven:  
Wijk N1 Leny de Koeijer tel. 286 4658 of e-mail: ldekoeyer@hetnet.nl 
Wijk N2 Arend Hoogers tel. 785 0469 of e-mail: a.j.hoogers@hccnet.nl 
Wijk N3 Alice Bossema tel. 286 1868 of e-mail: alice.bossema@hotmail.com 
Wijk Z4 Bettina van de Wetering tel. 286 3892 of e-mail: wetkis@hetnet.nl 
Wijk Z5 Gilda Hoogers tel. 7850469 of e-mail: ho192919@telfortglasvezel.nl 
Wijk N6/Z6 Anneke Bos tel 286 1700 of e-mail: jjbos0@tele2.nl 
Tot ziens op een van de bijeenkomsten.  
Namens de taakgroep Pastoraat,  
Anneke Bos 
 
Vakantie ds Marten Jan Kooistra: 
Van 16 tot 25 februari hebben wij een weekje vakantie. Ds Pieter Koekkoek neemt in deze 
periode waar. 
 

 
Gevonden voorwerpen: 
De afgelopen tijd zijn er veel spullen blijven liggen in de kerk. 
Schaaltjes, ooit meegenomen voor heerlijke hapjes, jassen, enz. enz. 
Op een tafel in de hal kunt u het bekijken en natuurlijk graag meenemen. 
Volgende week zal het er nog een keer liggen en daarna kunt u het eventueel weer terug ko-
pen in de kringloop winkel, m a w het wordt geschonken aan de kringloop winkel en kleding 
aan dorkas. We hopen op veel eigenaren . 
Alice Bossema 
 
40-dagentijd: 
Volgende week zondag 18 februari start de 40-dagentijd. 
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen, we volgen 
daarbij het oecumenisch leesrooster. Voor wat betreft het kinder-moment en de kinderneven-
dienst sluiten we aan bij het project van Kind op Zondag. Zij hebben dit jaar als thema geko-
zen: Ik zorg voor jou. 
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de 
woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven 
staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Je-
zus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn 
Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.   
Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de 
kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. 
Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen 
dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus 
voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen. 
Bij de verhalen van deze weken hoort een grote poster die we voorin de kerk gaan ophangen. 
Op de poster staat een grote bloem, als teken van het nieuwe leven van Pasen. Iedere week 
komt er een illustraties in de vorm van een bloemblad, op de poster. De afbeelding op dit 
bloemblad verbeeld elementen van het thema van de zondag en de Bijbellezing. Daarnaast zal 
er iedere zondag een voorwerp uit de koffer worden gehaald waarmee een bepaald aspect van 
zorg voor een ander wordt gesymboliseerd.  
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