
 

 
 
 
 

Bloemen:   

 
 
 
Voorbeden:  
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!  
 
 
Collecte:   
1e Collecte: ZWO Project “Hulp aan straatkinderen in Colombia” 
2e Collecte: CvK: Plaatselijk kerkenwerk. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
 
Geen 
 
 
 
Voedselbank:  Februari 2019 
Deze maand gaan we voor de 20ste  letter van het alfabet. 
Ja, dat wordt even natellen op de vingers. Bedoeld wordt de T. 
De gehele maand zijn allerlei soorten thee van harte welkom. 
Dat was het! Een kort bericht  maar krachtig zoals thee moet smaken. 
Hartelijk dank. 
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10 Februari 2019 
 

Laatste zondag na Epifanie 

 
10.00 uur    Viering Heilig Avondmaal 
 
Predikant     : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Gilda Hoogers, Lia Stegehuis 
Diakenen     : Lammy Holl, Jan Holl 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Sierd Smit      
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Arieëne Koelewijn, Marlies van der Laan 
Beeld en Geluid    : Ronald Mayen, Ab van den Pol 
Zingen     : Psalm 67:1,2 
Kyriegebed met response    : Lied 367b 
Gloria      : Lied 867:1 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Esther 5:1-6:11 
Cantorij     : ‘Er is een lijn van vrouwen’ 
                : Lied 802:1,2,3,5 
Avondmaalsliturgie 
Communielied    : Lied 499 
Slotlied     : Lied 425 
 
Met medewerking van de cantorij. 
 
 

15.30 uur ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 
 
      
18.30  Geen Dienst 
 

 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Zondag 17 februari 2019  
10.00 uur:  ds. Frans Westermann uit  Maarssenbroek 
Collecte:  Droogte overleven in Ethiopië. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar 
door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote 
nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds 
zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden 
van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren 
mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen 
aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare 
grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en 
drinkwater hebben om droogte te overleven.  
 
18.30   Geen Dienst 



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. 

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Schrijfactie Nederland: laat Guantánamo Bay gevangene niet aan zijn lot over 
Toffiq al-Bihani uit Jemen werd in 2003 door de CIA naar de Amerikaanse militaire gevangenis 
Guantánamo Bay op Cuba gebracht. Hij is na al die jaren nooit ergens van beschuldigd. In 2010 
kreeg hij toestemming de gevangenis te verlaten mits een ander land hem zou opnemen. Dat is 
tot op heden nooit gebeurd. Schrijf vóór 1 april 2019 een brief aan minister Stef Blok van Bui-
tenlandse Zaken. Vraag hem Toffiq al-Bihani op te nemen zodat hij in Nederland een nieuw le-
ven kan opbouwen. Toffiq al-Bihani zit al zestien jaar vast zonder aanklacht. Al-Bihani moet 
onmiddellijk worden vrijgelaten omdat er geen bewijs is dat hij terreurdaden heeft gepleegd. 
Omdat hij niet welkom is in de VS wacht hij al ruim acht jaar om overgedragen te worden aan 
een ander land. President Trump maakte een einde aan het streven van zijn voorganger Obama 
om de gevangenis Guantánamo Bay te sluiten. Vanaf begin 2002 werden vermeende terroristen 
die de Amerikanen oppakten tijdens de oorlog in Afghanistan hier opgesloten. 
De regering Trump lijkt zich niet in te spannen om landen bereid te vinden om mensen zoals al-
Bihani op te nemen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun eigen land omdat ze daar moeten vrezen 
voor hun leven. Veel landen binnen de EU, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië namen eerder al 
gevangenen uit Guantánamo Bay op. Nederland tot op heden nog niet. 
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Bettie en Ruud, www.amnesty.nl 
 

Contactmiddag: 
Dinsdag 12 febr. is er weer een Contactmiddag. Onderwerp: “De geschiedenis van het zout”. 
Spreker: de heer Versluis. Aanvangstijd:14.30 uur. Voor vervoer naar De Voorhof kunt u bellen 
naar mw. C. Aarsen, tel 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
“SAMEN ETEN”: 
Vrijdag 15 februari organiseren wij  in De Voorhof weer een gezellige etentje.  Dit keer staat op 
het menu 3 verschillende maaltijdsoepen met roggebrood en stokbrood.  Tot nu zijn er steeds 
meer mensen die komen eten en wij hopen zeker dat dat zo doorgaat.Neem iemand mee als je 
denkt ‘dat is iets voor hem/haar’. 
Leuk napraten onder het genot van een kopje koffie/thee met een bonbonnetje. Opgeven kan tot 
en met maandag de 11e februari. We starten om ong. 17.30 uur en de kosten zijn 5,00 euro. 
Alice Bossema  06 8315 6006,  Elizabeth Kooistra  033 2852322,        Gerda van den 
Brink   06 1379 4955 
 
Bijeenkomst V&O ´Toekomst van de kerk´ 
De 2e bijeenkomst (vervolg op 30 januari) van de avond over de ´Toekomst van de Kerk´, die 
voor a.s. woensdag 13 februari stond gepland, wordt verplaatst naar woensdag 27 februari       
om 19.45u in De Voorhof.   

 
Vakantie: 
Ds. Marten Jan Kooistra is tot en met 17 februari met vakantie. Voor dringende zaken kut u in 
deze periode een beroep doen op de wijkouderling of ds Pieter Koekkoek. 
 
Uitnodiging gespreksavond Eenzaamheid: 
Op maandag 18 februari 2019 brengt minister Hugo de Jonge op uitnodiging van de CDA fractie 
Woudenberg, een werkbezoek aan Woudenberg en spreekt hij met betrokkenen en belangstellen-
den over het tegengaan van eenzaamheid.  
Plaats: De Voorhof. Tijd: 20.00 uur ( inloop 19.30 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


