
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
Collecte:   
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteu-
ning van contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / lang-
durig zieken / mensen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van indi-
viduele personen, kosten (nood) fondsen en overige vaste bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die 
nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in De Engelen-
burgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal. 
- Dhr. F. van Lonkhuijsen, Dorpstraat 32E, is opgenomen op de revalidatie afdeling 
van het Meander MC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 
- Dhr. H. Lambalgen, Prangelaar 28, is overgegaan naar De Biltsehof, Professor Bronk-
horstlaan 4, 3723 MB Bilthoven 
 
Overleden: 
Op 5 januari 2020 is overleden: Antonie Mortier. De afscheidsdienst en begrafenis 
hebben plaats gevonden op 11 januari jl.. De gedachtenis zal plaats vinden in de dienst 
van 19 januari a.s. 
 
Contactmiddag: 
De eerste contactmiddag in 2020 wordt gehouden op dinsdagmiddag 14 januari. Aan-
vang: 14.30 uur. Spreker: De heer Griffioen uit Utrecht. Onderwerp: “Wie verre reizen 
maakt kan veel verhalen.” Iedereen die moeilijk zelfstandig naar De Voorhof kan ko-
men, kan gebruik maken van vervoer. Belt u dan naar Mevr. C. Aarsen, tel. 2862700, 
of naar De fam. Veldhuizen, tel. 2851861 
Ineke van den Arend. 
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12 januari 2020 
 

Eerste zondag na Epifaniën 

10.00 uur   
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Jaap de Ronde 
Diaken     : Marja Overeem, Erna Banning 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Gerda Streef 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansem, Tineke van Langeveld 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Mirjan Schep 
Zingen     : Psalm 100 
Gloria      : Lied 154b:1,2,3,8 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Richteren 4:1-10,12-16 
      : Psalm 72:4,7  
2e Schriftlezing    : Mattheus 3:7-17 
Acclamatie     : Lied 339a 
      : Lied 528 
Slotlied     : Lied 686:1,2 
 
 
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!  
 
 
18.30 uur:  Leerdienst in de Catharinakerk 
Ouderling van dienst   : Rob Koelewijn 
Diaken     : Jan Boeve 
Organist     : Adrie Duizendstra 
Collecte: Straatpastoraat Amersfoort,  De Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelijke zorg 
aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De meeste mensen lopen snel 
voorbij aan daklozen, maar straatpastor Bernadette van Dijk kent ze bij naam. Vanuit een 
christelijke traditie treedt zij deze mensen met liefde tegemoet. Daarbij respecteert ze de reli-
gieuze en levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet. 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag  19 januari 2020 
10.00 uur:  ds.  Pieter Koekkoek Gebed van de eenheid,  oecumenisch dienst 
Collecte : PKN Nederland - Een goed verhaal 
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is: ‘Een goed verhaal’. In de 
kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van 
troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant 
is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken 
zijn kerken bezig met dat goede Verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend 
materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorde-
ren, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ont-
wikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de 
Bijbel te openen. 
 
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 18.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank Januari 2020:  
Even gedachten uitwisselen met elkaar? Hoe we de overstap van het Oude naar het Nieuwe Jaar 
hebben ervaren? Ook bij de Voedselbank moet ongetwijfeld overleg worden gevoerd hoe het 
nieuwe jaar weer aan te pakken en te organiseren. Laten we met dat alles nu eens rustig beginnen 
met een lekker kopje koffie, een heerlijk bakkie leut. Buiten is het hectisch genoeg!  Dat gaan we 
de maand januari vol houden met het verzamelen van pakken koffie. Alle soorten prima. Dan 
valt alles weer prachtig op zijn plek. Want bij koffie hoort geleuter. We gaan beginnen aan een 
geheel nieuw Decennium en hopen weer op uw ondersteuning te mogen rekenen. Namens mede-
werkers en gebruikers van de voedselbank danken wij u hartelijk voor uw bijdrage over het jaar 
2019 en wensen u en de uwen een gezond, gelukkig en gezegend 2020 toe.  
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Schrijfactie Iran: Koerdische activist onder druk gezet voor ‘bekentenis’. De 29-jarige Zahra 
Mohammadi leidt een organisatie die opkomt voor de rechten van Koerden in Iran, onder meer 
door Koerdische taallessen te geven. Haar activisme is waarschijnlijk de reden waarom de politie 
haar oppakte. Ze beschuldigden haar van samenwerking met Koerdische oppositiegroepen en 
dwongen haar een bekentenis af te leggen. Die weigerde ze. Ze zit nog altijd vast. Agenten in 
burgerkleding pakten Zahra op 23 mei 2019 thuis op en hielden haar acht dagen vast op een ge-
heime plek. Ze dreigden haar familieleden ook te arresteren als ze niet zou bekennen. Zahra bleef 
ontkennen. Ze mocht haar advocaat pas spreken bijna vier maanden na haar arrestatie. Op 18 
september werd ze ineens naar de rechtbank gebracht, maar de hoorzitting werd uitgesteld. Zahra 
heeft maag- en darmproblemen waarvoor ze een speciaal dieet heeft en medicijnen moet slikken 
die ze in de gevangenis niet krijgt. De gevangenisautoriteiten weigeren haar naar het ziekenhuis 
te brengen voor onderzoek. KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Goed Nieuws: Slowakije verwerpt wet die de tijd terugdraait voor vrouwen. Vrouwen in Slowa-
kije die een abortus overwegen, worden niet verplicht eerst een echo te laten maken. Een wets-
voorstel hiertoe is vandaag door het Slowaakse parlement verworpen. ‘De uitslag van de stem-
ming is een overwinning voor vrouwen,’ zegt Monica Costa Riba van Amnesty International. Er 
waren geen medische redenen voor de strenge en vernederende maatregelen in de wet. Er komt 
geen verslechtering van de zwaarbevochten rechten van vrouwen. Als de wet was aangenomen, 
zou dit een huiveringwekkend precedent voor Europa zijn. Zwangere vrouwen in Slowakije die 
een abortus overwegen, zouden dan worden gedwongen een echo te ondergaan en naar de hart-
slag van de embryo of foetus te luisteren. Ook zou het verstrekken van informatie over abortus 
verboden worden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat vrouwen zouden uitwijken naar onveilige 
abortuspraktijken. Er stemden 59 parlementsleden voor de wet, 24 stemden tegen en 40 leden 
onthielden zich van stemming. Om de wet aan te nemen waren 76 stemmen nodig. 

Bettie en Ruud, www.amnesty.nl. 
 
Collecte Duurzaamheid: 
De 2e collecte is vrijwel elke zondag bestemd voor onze kerk. De opbrengst vloeit in de algeme-
ne middelen. Hieruit worden diverse kosten van taakgroepen en jeugdwerk betaald. Vanaf deze 
maand gaat in het vervolg op elke 3e zondag de 2e collecte naar het Duurzaamheidsfonds. Dit 
fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
Van harte bij u aanbevolen.  
 
Jongerenreis Jibou: 
Jibou is een plaatsje in Roemenië. Het ligt ruim 150 km van de Hongaarse grens. 
Eind juli, begin augustus willen we met een groep enthousiaste jongeren tussen de 16 en 25 jaar 
10 tot 14 dagen naar Jibou.  
Wat gaan we doen in Jibou? 
Het is de bedoeling dat we samen met Roemeense jongeren gaan helpen verbouwen, opknappen 

 
en schilderen bij mensen die geholpen worden vanuit een diaconaal project. 
Door samen te klussen maak je kennis met nieuwe mensen, een andere cultuur en een andere ma-
nier van leven. Je kunt zo “omzien naar elkaar” in praktijk brengen door daadwerkelijk de handen 
uit de mouwen te steken en zo iets te betekenen voor een ander.  
Wat zijn de kosten…?? 
In principe zijn er aan de reis en het verblijf voor jou geen kosten verbonden. We slapen namelijk 
in gastgezinnen. De reis naar Roemenië kost echter wel geld en we willen ook graag geld hebben 
om daar het één ander te kunnen doen. We verwachten dan ook dat je je gaat inzetten om een be-
drag aan geld bij elkaar te krijgen. Dit willen we gaan doen door een aantal acties te gaan houden. 
De acties gaan we gezamenlijk bedenken en uitvoeren. 
Ontspanning, 
Naast klussen worden er ook een aantal excursies georganiseerd, waardoor iets van de omgeving 
zien en lokale bevolking en jongeren te ontmoeten. Natuurlijk hopen we ook veel plezier met el-
kaar te beleven. Kortom een werkvakantie in Roemenië maakt je zeker een ervaring rijker. 
Spreekt het je aan…..??? 
Ga dan lekker met ons mee… 
Heb je vragen neem dan contact op met ds Marten Jan en/of Elizabeth Kooistra. 
  
Volleybaltoernooi voor het goede doel: 
Op zaterdagavond 15 februari om 19.00 uur kunnen ook leden van De Voorhof meedoen aan het 
recreatieve toernooi, het Volley Feest Bal. Afgelopen jaren deed er steeds 1 Voorhof team met 
veel plezier mee, maar dat mogen er meer zijn. Verder worden bedrijven, buren, vrienden, familie, 
verenigingen opgeroepen om een team te vormen. Individuele aanmeldingen zijn ook moge-
lijk. Voor iedereen die van activiteit en gezelligheid houdt, wordt deze avond een feest. Aanmel-
ding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 5 februari, bij voorkeur per e-mail. Geef ook 
aan of je recreatief laag of hoog speelt. Elk team heeft minimaal 2 dames in het veld staan en bij 
de recreanten laag tevens maximaal 2 nevobo leden. Minimum leeftijd is 13 jaar. De kosten bedra-
gen € 10,-- p.p. De opbrengst gaat naar Choices, een crisis zwangerschapscentrum in Zuid-Afrika.   
Opgave en informatie bij voorkeur per email: volleyfeestbal@gmail.com / 06-11286220 
 
 
 
 
 
Krabbeldienst: 
Op 26 januari is er weer een 
Krabbeldienst. 
We beginnen om 16.00 uur. 
Kom jij ook…??? 


