
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
 
Collecte: 
1e Collecte:  Plaatselijk Diaconaat  Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van 
contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / men-
sen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten 
(nood)fondsen en overige vaste bijdragen.  

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 
- Mevr. Mineke Wiltschut-Mol, Schans 45 is opgenomen geweest in het Meander MC 
voor een heupoperatie. Zij is inmiddels weer thuis om te herstellen en te revalideren. 
- Mevr. Busbroek-Knops lag deze week in het ziekenhuis. Zij is intussen weer thuis. 
Bezoek graag alleen na afspraak. 
 
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.  
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9 februari 2020 
 

Septuagesima 

10.00 uur                    
Predikant     : ds. T. Woltinge uit Amersfoort 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Arend Hoogers, Gilda Hoogers 
Diaken     : Eveline van Bentum, Evert  van Asselt 
Organist               : Jaap van Dijk 
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst     :  
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep, Johan Schep 
Zingen  
Aanvangslied     : Lied 286 vers 1 en 2 
      : Lied 286 vers 3 
Gebed om ontferming met responsie  : Lied 367-b  
Loflied     : Lied 150 a 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing      : 2 Corinthiërs 4 vers 1-6  
      : Lied 527 vers 1.2.3  
Schriftlezing      : Mattheus 5 vers 13-16  
      : Lied 527 vers 4 en 5 
      : Lied 838 
Gebeden: steeds afgewisseld met   : Lied 368 c  
Slotlied     : Lied 840 
     
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:  Sing-in  Thema: 'Zingen is 2 keer bidden' 
Voorganger      : Rob Koelewijn 
Ouderling van dienst   : Lia Stegehuis 
Diaken     : Janny Kaljee 
Koster     : Anton Veldhuizen 
In samenwerking met de  Evangelie gemeente 'Nieuw Leven'.  Zang: Hilde de Ronde, Angeli-
que Martina en Arieene de Man.  Er zal veel opwekking worden gezongen en er is een (korte) 
meditatie.     Van harte welkom! 
   
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 16 februari 2020 
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal 
1e Collecte :  ZWO. Project 2020 De Taakgroep ZWO zet zich elk jaar in voor een nieuw 
project in het buitenland. Het ene jaar ligt de focus op fondsen werven, zoals het afgelopen jaar 
voor de stichting in Colombia, en het andere jaar ligt de nadruk meer op het informeren van de 
gemeente over wat er gebeurt m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer-
king. Er zal in de komende maanden een nieuw project gekozen worden en zodra daar meer 
over bekend is, wordt u geïnformeerd hierover. De collecte komt ten goede van dit nieuwe 
project. 
2e Collecte: C. v. K. Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduur-
zaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
 
15.30: ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 



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 EIS VRIJHEID INDONESISCHE ACTIVISTEN! 
Dano Tabuni, Carles Kosay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Arina Lokbere, en Surya Anta Gin-
ting zitten gevangen nadat ze een vreedzame demonstratie hadden georganiseerd. Ze protesteer-
den daarmee tegen racistische en discriminerende uitlatingen. Papoeastudenten op Java zouden 
‘apen, varkens en honden’ zijn genoemd. Later sloegen de protesten om in een roep om onafhan-
kelijkheid voor Papoea. Veel Papoea vinden dat Indonesië hun gebied, dat rijk is aan delfstoffen, 
uitbuit en voelen zich niet gewaardeerd. Tijdens de protesten zwaaiden sommige demontranten 
met de verboden Morgenster-vlag van Papoea. De regering in Jakarta heeft het verzet van de 
Papoea altijd stevig onderdrukt. Indonesische veiligheidstroepen treden hard op tegen pro-
onafhankelijkheidsactivisten, waardoor er doden en gewonden zijn gevallen. Ook worden de-
monstranten massaal gearresteerd en vervolgd voor ‘rebellie’.  
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
Goed Nieuws 
Write for Rights: Emil bedankt voor steun 
Tijdens Amnesty’s wereldwijde schrijfactie Write for Rights in december 2019 werd wereldwijd 
geschreven voor jonge slachtoffers van mensenrechtenschendingen. De autoriteiten werd opge-
roepen hen rechtvaardig te behandelen en er werden groetenkaarten gestuurd naar de jongeren. 
Een van hen was Emil Ostrovko uit Wit-Rusland. Hij bedankt de deelnemers voor hun solidari-
teit. De afgelopen maanden ontving ik solidariteitsbetuigingen van over de hele wereld. Ze heb-
ben me enorm veel kracht en inspiratie gegeven. Deze campagne overtuigde me dat het belang-
rijk is om te vechten voor mijn rechten. Het liet me zien dat mijn leven ertoe doet en dat ik niet 
vergeten ben. Veel van mijn medegevangenen zijn jonge mensen zoals ik en hun omstandighe-
den zijn vergelijkbaar met de mijne. Ze vragen me om de solidariteitskaarten met hen te delen en 
ze bewaren ze als symbolen van hoop en aanmoediging. Heel erg bedankt!’ 
 
Contactmiddag:  
Dinsdag 11 februari is er weer een contactmiddag. Aanvang: 14.30 uur. Spreker: de heer Ver-
hoef. 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.  
Datum: 14 februari 2020 
Aanvang:17.30 uur  Kerk open:17.00 uur  Kosten: €5,00 + 
 De intekenlijst hiervoor, ligt nog tot en met a.s. dinsdag bij de uitgang van de kerk.  
Telefonische aanmelding is ook mogelijk bij: Ton Kaljee telnr: 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 
toekomst en die van de wereld waarin we leven. 
 
Vakantie:  
Ds. Marten Jan Kooistra is met voorjaarsvakantie  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 ds. Pieter Koekkoek. 
 
Bezorger gezocht! 
Zoals jullie weten worden er wekelijks goederen ingezameld voor de voedselbank. Wij zijn erg 
blij dat iedereen gehoor geeft aan de oproep van Meino Huisman om goederen in het krat te doen. 
Nu moeten deze ingebrachte goederen elke vrijdagmorgen tussen 10.30 en 11.30 uur van De 
Voorhof naar de Voedselbank in Woudenberg gebracht worden. (Locatie: achteringang van Eben 
Haëzer aan de Middenstraat in Woudenberg). Door het wegvallen van de huidige bezorger zijn we 
dringend op zoek naar iemand die dit op vrijdag morgen wil doen. 
Het betreft dus een ritje van De Voorhof naar De Middenstraat. 
Wil je deze taak op je nemen laat het dan even weten via diaconie@pkndevoorhof.nl of via 06-
18638369 (Annelies van Ravenhorst) of via 06-23921193 (Gerry Thiescheffer) 
Alvast hartelijk dank. 
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