
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
 
1e Collecte:  Kerk in Actie, Wereld diaconaat : Goed boeren in een lastig klimaat. 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen 
wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt 
Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren 
nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden 
energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en 
bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een sta-
biel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast 
het hoofd kunnen bieden. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. Teuni van de Lagemaat - Stam, Lindelaan 15 is opgenomen in het Meander 
MC , Maatweg 3, 3813 TZ  Amersfoort ze ligt op afd. B7 kamer 37 
- Henk van Lambalgen, Prangelaar 28 is van het ziekenhuis overgegaan voor revalida-
tie naar  Biltsehof, Professor Bronkhorstlaan 4, 3723 MB Bilthoven 
  
Voedselbank Februari 2020:  
Naast u zelf deze maand van harte welkom in dit " THEE-huis": zakjes, builtjes, blaad-
jes en alle combinaties met lekkere  theesmaakjes. Hét THEE-ma van de maand Fe-
bruari! Duidelijker kunnen we het niet maken. Wel gezelliger. Net als thee zetten.  
Kort maar krachtig. Daarvan raakt niemand boven zijn theewater.  
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 4 februari kijken we samen naar het boek Richteren en met name de verha-
len over Gideon. Hoe zit dit boek in elkaar en waar gaat het eigenlijk over? 
we beginnen om 20.00 uur in De Voorhof Z
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2 februari 2020 
 

Laatste zondag na Epifanie 

 
10.00 uur                   Familiedienst 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Rob Koelewijn, Lia Stegehuis 
Diaken     : Marja Overeem, Cobi Stam 
Organist               : Wim van Hoek 
Lector     : Sierd Smit 
Koster     : Albert Timmerman 
Muzikale medewerking     : Voorhof Combo 
Beeld en Geluid    : Ab van den Pol, Reinier Vunderink 
Zingen     : Lied  314: 1, 2 en 3  
Glorialied     : Joh. De Heer 197: 1-4 
Kinderlied      : Lied 783: 1, 2 en 3   
      : Lied Opwekking 42 
Schriftlezing      : Mattheus 5:1-12 BiGT 
      : Evangelische Liedbundel 6: 1, 2 en 3 
      : Evangelische Liedbundel 435: 1 en 2 
Dankgebed , voorbede   : Lied 1006 ”Onze Vader” 
      : Lied 425 
 

 
     
 
18.30 uur:  Geen Dienst 
   
 
 
 
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!  
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 9 februari 2020 
10.00 uur:  ds. T. Woltinge uit Amersfoort 
Collecte : Plaatselijk Diaconaat  Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van contactmidda-
gen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen die hun partner of 
kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood)fondsen en overige vaste 
bijdragen.  
 
18.30 uur : Sing-in 
In samenwerking met de  Evangelie gemeente 'Nieuw Leven'.  
Thema: 'Zingen is 2 keer bidden' 
Voorganger: Rob Koelewijn.  
Zang: Hilde de Ronde, Angelique Martina en Arieene de Man.  
Er zal veel opwekking worden gezongen en er is een (korte) meditatie.  
Van harte welkom! 
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Bij deze dienst:   Thema:   Wat een geluk      
Het thema van deze Familiedienst is: Wat een geluk. Vanmorgen gaan we het over ‘geluk’ heb-
ben. We kwamen hierop na het lezen van de schriftlezing van vanmorgen, het evangelie van 
Mattheus hfst. 5: 1-11. Het is het begin van de zogenaamde Bergrede en wordt ook wel 
de zaligsprekingen genoemd. In de ‘oude’ vertalingen komt het woord ‘zalig’ negen keer in dit 
gedeelte voor. Het is de vertaling van het Griekse woord ‘makarios’. De Nieuwe Bijbel Vertaling 
en de Bijbel in Gewone Taal hebben dit woord met ‘gelukkig’ vertaald. In verband met het the-
ma van vanmorgen hebben we gevraagd om een antwoord te geven op de volgende vra-
gen: Ben je gelukkig? Waar word jij gelukkig van? Wat versta je onder het echte geluk? 
Er zijn verschillende mensen die hierop hebben gereageerd. Uit de reacties blijkt dat vrijwel ie-
dereen gelukkig is, dat geluk een groot goed is, maar dat het ook broos is. Geluk zit niet alleen in 
materiele zaken, maar ook in (warme) contacten, gesprekken, vertrouwen, gezondheid, liefde, 
een goed en helder verstand, mooi weer, dingen doen met je partner, gezin, familie. Soms over-
valt geluk je. Soms is geluk: ‘een boeket samenstellen van de bloemen waar je bij kunt’. Bij 
veel reacties wordt ook God en geloof genoemd. 
Wat Jezus in Mattheus 5 zegt past doorgaans niet zo bij onze gedachten over geluk. Zeker wan-
neer Jezus zegt dat je gelukkig bent wanneer je verdrietig bent of vervolgd wordt? Het lijkt echt 
radicaal anders, wat Jezus hier vertelt. Ik denk dat Jezus ons met deze woorden de ogen 
wil openen voor de werkelijkheid van het leven zelf. Hoe dat zit..?? Daar hopen we tijdens de 
dienst wat meer zicht op te krijgen….. 
 
Creatieve ochtend: Op woensdagochtend 5 februari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve 
ochtend georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, kaarten maken 
of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 
sjoelen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige 
ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent weer van 
harte welkom! 
Sarianne van Oosterum, tel: 06 30670363 
 
Tent of Nations: Save the date: Zaterdag 8 februari 2020 Vriendenmiddag Tent of Nations 
Op zaterdagmiddag 8 februari ontmoeten we graag oude en nieuwe vrienden van Tent of Nations 
tijdens een  inspirerende Vriendenmiddag Tent of Nations. We zijn druk bezig met de voorberei-
dingen van een prachtig programma waarin inspiratie, informatie en creativiteit centraal staan. 
Het hoofdprogramma omvat enkele minicolleges en muziek; daarnaast is er een zestiental work-
shops: voor elk wat wils!  Je kunt je  aanmelden via tentofnationsnl@gmail.com 
 
Contactmiddag: Dinsdag 11 februari is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. Spre-
ker: de heer Verhoef. Onderwerp: Indonesië. Als u niet zelfstandig naar De Voorhof kunt komen 
belt u dan naar mevr. C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. 
Ineke van den Arend. 
  
Samen aan tafel voor iedereen: brengt U de PannenkoekenparadeSamen aan tafel voor iedereen: brengt U de Pannenkoekenparade  
Lekkere warme pannenkoeken; naturel, appel, kaas, rozijn, ananas of spek? Zij worden door Pan-
nenkoekenhuis Bergzicht gesponseerd en gebakken voor de hongerige lekkerbek.  
Wilt U genieten van zo'n overheerlijke pannenkoek, dan kunt hiervoor op 14 februari 2020 in De 
Voorhof terecht. Iedereen is van harte welkom, of je nu wel of geen lid bent van de Voorhof, 
buitenkerkelijk bent of lid bent van een andere kerkgemeenschap.   
Maximum aantal deelnemers: 60 
Aanvang:17.30 uur  Kerk open:17.00 uur  Kosten: €5,00 + 
U kunt zich hier voor aanmelden en tevens uw keuze kenbaar maken, vanaf zondag 02 februari 
tot en met dinsdag11 februari . De intekenlijst hiervoor, ligt vanaf zondag 02 februari bij de uit-

 
gang van de kerk.  
Telefonische aanmelding is ook mogelijk bij: Ton Kaljee tel.nr: 0649328152 of een mail naar: 
samenaantafel@pkndevoorhof.nl 
 
Film: "Down te Earth": Zaterdag 15 februari: filmavond, 19:30 in De Voorhof.  
Meer info over de film: www.downtoearthfilm.com .  Kosten: € 5,-- (i.v.m. licentiekosten). 
Mooie film voor jong en oud.  Nog nooit draaide een documentaire zolang in de bioscoop; ruim 
165.000 mensen zagen de film. Down to Earth inspireert de kijker om na te denken over zijn toe-
komst en die van de wereld waarin we leven. 
 
Vakantie: Ds.Marten Jan Kooistra is met voorjaarsvakantie van 7 tot en met 16 februari. Voor 
pastorale zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderling. Als u een predikant nodig heeft 
kunt u contact opnemen met collega Pieter Koekkoek. 
 
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 ja-
ren 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 mogelijk. Voor iedereen die van activiteit en gezelligheid 
houdt, wordt deze avond een feest. Aanmelding 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 bedragen € 10,-- p.p.  
De opbrengst gaat naar Choices, een crisis zwangerschapscentrum in Zuid-Afrika.  Choices wil er 
zij voor iedere zwangere vrouw, ongeacht huidskleur, cultuur, leeftijd of religie, die vanwege hun 
levensomstandigheden een abortus overwegen en zoekt met hen naar mogelijke alternatieven. Op-

gave en informatie bij voorkeur per email: volleyfeestbal@gmail.com / 06-11286220 

 
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 gehol-
pen worden vanuit een diaconaal project. Door samen te klussen maak je kennis met nieuwe men-
sen, een andere cultuur en een andere manier van leven. Je kunt zo “omzien naar elkaar” in prak-
tijk 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 bedrag 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 elkaar 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. 
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