
 

 
 
 
 
 
 
 
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: C. v. K. Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en 
verduurzaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- 
 
 

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 Februari!  
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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23 februari 2020 
 

Quinquagesima 

 
10.00 uur                    
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Johan de Kruijf, Leny de Koeijer 
Diaken     : Janny Kaljee, Evert van Asselt 
Organist                : Sander Booij 
Lector     : Trudy Stoffer 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst     : Tineke van Langeveld,  August Wijnberg 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Zingen     : Psalm 31: 1 en 13   
      : Psalm 33: 8 
      : Lied 146c: 1 en 7 
Kindernevendienstlied   : ´We gaan voor even uit elkaar´ 
Schriftlezing     : Exodus 2: 11-20 
      : Lied 848: 1 en 2 
Schriftlezing     : I Samuel 9:26-10:6 
      : Lied 848: 3 
Schriftlezing     : Mattheus 5:38-42 
      : Lied 848: 4 
      : Lied 973: 1, 2, 3 en 4 
      : Lied 868: 1, 2 en 5 
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: Geen Dienst   
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
 
Zondag 1 maart 2020 
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra Familiedienst 
Collecte:  40 Dagentijdcollecte 
 
De Familiedienst is samen met de jongeren van ‘Geen bereik’ voorbereid.  Het thema is: Sta 
op voor onzekerheid….Er spelen veel dingen in onze wereld en naaste omgeving die ons onze-
ker maken. Denk maar aan het oprukkende Corona virus, bosbranden en andere natuurrampen. 
We zien een verharding en bepaalde mate van onverschilligheid in onze samenleving optre-
den. We lezen Exodus 3:1-18, het gaat over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt 
zich aan Mozes bekend met de naam: ‘Ik zal er zijn’. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit 
Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht. We hopen weer op een mooie en 
inspirerende dienst en natuurlijk op jouw aanwezigheid.  De voorbereidingscommissie  De 
jongeren van ‘Geen bereik’, Corine, Hilde, Sharon en Marten Jan 
 
 
18.30 uur : Geen Dienst 
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Bij deze dienst:  Thema:                   Waar ben je thuis...?        
Vanmorgen lezen we 3 gedeeltes uit de bijbel. 
In Exodus 2: 11-20 horen we dat Mozes inmiddels volwassen geworden is. Mozes is een man 
van twee werelden geworden. Hij is geboren in een Hebreeuws slaven gezin en opgevoed in 
het paleis van farao. De vraag is waar hij uiteindelijk he meest thuis is. Als hij in Goosen komt 
verbaast hij zich over de dwangarbeid die zijn volk voor de Egyptenaren moet verrichtten. Wat 
Mozes ziet is dat de Hebreeërs lijden en dat zijn volksgenoten worden geslagen. Hij kan dit niet 
aanzien en doodt de Egyptische dader. Oog om oog, tand om tand. Maar verander je de wereld 
door een Egyptenaar dood te slaan…? Het verandert in ieder geval wel het leven van Mozes, hij 
moet vluchten, de woestijn in. Hij laat Egypte achter zich om een nieuw bestaan te vinden. Mo-
zes komt bij een put en daar gebeuren dikwijls bijzondere dingen. De put is een bron, van water, 
van leven. Hier wordt Mozes tot Herder gemaakt… 
In I Samuel 9:26-10:6 lezen we over een nieuwe fase in het bestaan van het volk Israël. Het volk 
heeft duidelijk gemaakt dat het een koning wil. Samuel gaat vervolgens, zij het morrend, op zoek 
naar iemand die de eerste koning van Israël zal zijn. God helpt Samuel om die man te vinden. 
Saul blijkt de man te zijn en Samuel zalft hem tot koning. Daar is niemand bij aanwezig, zelfs 
Sauls knecht is weggestuurd. Samuel giet olie over het hoofd van Saul. Zalven gebeurde in 
de tijd van de Bijbel op bijzondere momenten. Het zalven betekende dat de gezalfde persoon 
God altijd moest dienen. Dat gebeurde bij priesters, maar ook bij koningen. 
In Mattheus 5: 38 verwijst Jezus naar de oude regels van oog om oog, tand om tand, maar roep 
vervolgens op om juist het tegenovergestelde te doen. ‘Heb je vijanden lief en bid voor hen 
die je vervolgen’, zegt Hij. Dat is blijkbaar het ultieme antwoord op de schijn-
baar ondoordringbare geweldsspiraal. Wat echter opvalt in dit gedeelte is dat Jezus de regels van 
vroeger niet als starre regels beschouwt, maar dat Hij doorprikt naar dat wat erachter zit. Laat in 
de leefregels juist zien hoe God is bedoeld Jezus te zeggen. Psalm 146 schetst die God ten voeten 
uit: ‘Hij geeft de gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet!!’ 
 
40-dagentijd: 
Tijdens de 40-dagentijd (26 feb tot 12 april) zal er tijdens de kerkdiensten en op de kinderneven-
dienst weer aandacht voor een project zijn. We zullen een mix maken van het project van Kind 
op Zondag en Kerk in Actie. Ook zal er iedere zondag weer een liturgische schikking zijn. 
Het thema van de Veertigdagentijd is: ‘Sta op…’   
Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor 
ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden 
aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die 
vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! 
We lezen o.a. verhalen uit Exodus waarin ‘Opstaan’ en ‘Een teken van leven’ staan. God geeft 
het volk Israël een teken van leven in de woestijn en laat hen opstaan tegen onrecht en de benar-
de situatie waarin zijn verkeren. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven. Met de 
materialen van de veertigdagentijd gaan de kinderen hiermee aan de slag. De diaconie stelt in 
deze periode een aantal doelen centraal waar we voor in actie kunnen komen. 
Het project wordt dit jaar verbeeld door een projectboek. In dit projectboek staat voor elke week 
een illustratie bij het Bijbelverhaal en opdrachten voor de kinderen. Het boek wordt voor in de 
kerk gebruikt en gaat mee naar de eigen ruimte. Per gezin krijgen de kinderen een gezinsboekje. 
Met dit boekje kunt u thuis aandacht besteden aan dit thema. Voor elke dag is er een nieuwe 
bladzijde met voorleesverhalen, activiteiten en tips. Elke week begint met een ‘oppepper’, dat is 
een activiteit waar je energie van krijgt. Ook is er elke week een aflevering van een doorgaand 
verhaal over postbode Koos, die op zoek gaat naar een held. Het boekje geeft ook tips om te be-
sparen en soberder te leven. Op de zondag wordt steeds verteld waar het Bijbelverhaal van die 
week over gaat. De kinderen krijgen daarbij een ‘luistervraag’ mee voor in de kerk. 
 

 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 

Vandaag is er weer een bijeenkomst van alleengaanden/alleenstaanden. 

We drinken koffie of thee, hebben een activiteit en lunchen daarna.  
Hartelijk welkom in de soos, na de dienst. 

Miep Schellingerhout-ten Heuvel 

Bijbelkring Groenewoude:  
Op 25 februari is er Bijbelkring in Groenewoude. Deze Bijbelkring is elke laatste dinsdag van de 
maand. Ook ouderen die niet in Groenewoude wonen zijn van harte welkom. 
Er wordt een gedeelte uit de bijbel , een lied of een onderwerp dat ons raakt besproken. 
Dat kan mooie gesprekken opleveren. De Bijbelkring is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt ge-
leid door Pieter Koekkoek of Alice Bossema. 
Vr.gr. Anneke Boeve 
 
Bezorging Voedselbank: 
Na de oproep op facebook en in de Zondagsbrief hebben we een aantal reacties mogen ontvangen. 
We zijn daarom blij om te kunnen meedelen dat het bezorgen van de goederen van De Voorhof 
naar De Voedselbank op de vrijdagmorgen geregeld is. 
Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
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. 
 
 
“Dwars door de Bijbel”: 
7 maart as. Komt Kees Posthumus naar Woudenberg. 
Om 20 uur begint zijn voorstelling “dwars door de Bijbel” in De Voorhof.  
Meer info: www.keesposthumus.nl/bijbel-in-een-uur/    
Vrije gift na afloop en mogelijkheid tot napraten  
Van harte welkom 
 
 
 
 
 
 



 

Met U wil ik opstaan 
 

Jezus Christus, met U wil ik opstaan 
Tegen nood en dood 
Tegen marteling en lijden 
Tegen armoede en ellende 
Tegen haat en terreur 
Tegen twijfel en berusting 
Tegen onderdrukking en dwang. 

 
 
Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert. 
Met U wil ik opstaan voor alles wat het leven stimuleert 
 

Wees gij met mij, opdat ik met U opsta. 

    Anton Rotzetetter 



 
Woensdag 26 februari 2020: Aswoensdag 

het begin van de Vasten of Veertigdagentijd 

Aswoensdag is de afsluiting van carnaval waarbij je je voorbereidt op het 
komende vasten. Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont 
spijt over je fouten en verklaart dat je een beperkt mens bent. Vandaar die 
as: uiteindelijk zijn alle mensen tot stof.  
( Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig 
jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van 
de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze 
woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm 
van het kruis wijst op het eeuwige leven.)  
Op Aswoensdag  kan je een askruisje in de Catharinakerk ontvangen tij-
dens de woord - gebedsviering waar diaken M.  Sarot voorganger is. Ook 
vanuit de Voorhof zijn mensen welkom als zij dit willen meebeleven. Als 
je wilt kun je ook een kruisje halen.  De viering begint om 19.30 uur. 

 

Het thema van de Veertigdagentijd in De Voorhof  is     
 

“Sta Op” 
 

In de tijd van Jezus waren er drie religieuze verplichtingen; Aalmoezen: 
geven, bidden en vasten. Vasten is een beproefde manier om stil te staan 
bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Vasten is niet gemakkelijk, 
maar door het samen te doen in het gezin of als gemeente kunnen we el-
kaar inspireren. Doet U mee? Via de spaardoosjes kunt u sparen voor: 

 

“Stichting Straatpastoraat Amersfoort” 

 
 
Heel De Voorhof vast: 
 
 
Wanneer: 
De vastentijd begint op Aswoensdag. Alhoewel er zesenveertig dagen 
verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd), wordt er 
traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor 
men op veertig dagen uitkomt;  De zondag is namelijk een feestdag en 
dan hoef je niet te vasten. 
 
Waarom: 
Vasten is een tijd van bezinning om zo ruimte te maken voor God. In de 
Bijbel staan veel teksten over vasten, zoals in Mattheüs 6 en 9. Vasten 
kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en 
snoep. U kunt ook iets anders doen, zoals uw kleding naar de kleding-
bank brengen, een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving. 
Met de Kerk in Actie vastenkaart bieden we u per week een nieuwe uit-
daging. Tijdens de 40dagentijd sparen we voor    
                

“Stichting Straatpastoraat Amersfoort” 
 
 

 
 
 

          Sta op en schitter   

            Je licht is gekomen   

Over jou schijnt    

De Luister van de Heer     


