
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
 
 
Collecte: 
1e Collecte:  ZWO. Project 2020 De 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 op het informeren van 
de gemeente over wat er gebeurt m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssa-
menwerking. 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: Kerk in Actie(werelddiaconaat) Diaconaat Kameroen - Samen wer-
ken aan een stabiele toekomst De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de 
Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte 
rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omlig-
gende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in 
Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw 
voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en water-
beheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking 
in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
-  Mevr. van de Lagemaat-Stam, Lindelaan 15, is weer thuis uit het ziekenhuis. 
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16 februari 2020 
 

Sexagesima 

 
10.00 uur                   Viering Heilig Avondmaal 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Rien Stuivenberg, Cor Kwakernaak 
Diaken     : Tiny van Dijk, Annelies van Ravenhorst 
Organist                : Berend van Surksum 
Lector     : Anja Veltman 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst     :  
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Ronald Mayen 
Zingen     : Psalm 145: 1,2 
Kyriegebed met response   : Lied 367b 
Gloria      : Lied 302: 1,2 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Exodus 2: 1-10 
      : Lied 352: 3,5,7 
      : Lied 158a: 1,2 
Avondmaal liturgie 
Tafelgebed: 
 Na de woorden: “roepen u aan en zingen U toe”:  Lied: 404e 
      : Lied 1006 
Communielied    : Lied 377 
Slotlied     : Lied 315: 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!  
    
 
 
15.30 uur:  ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
 
 
18.30 uur: Geen Dienst   
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 23 februari 2020 
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
1e Collecte:  Plaatselijk Diaconaat:  Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van 
contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / 
mensen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kos-
ten (nood)fondsen en overige vaste bijdragen.  
2e Collecte: C. v. K. Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduur-
zaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
 
 
18.30 uur : Geen Dienst 
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 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank Februari 2020:  
Naast u zelf deze maand van harte welkom in dit " THEE-huis": zakjes, builtjes, blaadjes en alle 
combinaties met lekkere  theesmaakjes.  
Hét THEE-ma van de maand Februari! Duidelijker kunnen we het niet maken. Wel gezelliger. 
Net als thee zetten.  
Kort maar krachtig.  
Daarvan raakt niemand boven zijn theewater.  
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 18 februari lezen we weer een tekst uit de grondtekst van de bijbel. Deze keer Exo-
dus 6:1-7:7. Vertalingen liggen gereed in de hal van De Voorhof.  
We beginnen om 20.00 uur. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag 23 februari komen we weer bij elkaar. 
In de soos, na de dienst. We drinken koffie of thee, hebben een activiteit en lunchen daarna. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 februari t/m 2 maart. In dien nodig kan in dringende 
gevallen een beroep worden gedaan op ds Marten Jan Kooistra. 
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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