
 

 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
Collecte: 1e Collecte:  Golfstaten - De kracht van Bijbelverhalen 
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegen-
overgestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toe-
stroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten 
van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk 
in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve 
methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek 
gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een 
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk van de diverse taakgroe-
pen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk te laten functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. E. de Kriek, Dorpsstraat 32L is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 
3813TZ Amersfoort afd. C3 kamer 68.  
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: Schrijfactie! Saba’s strijd tegen de 
hoofddoek! Saba Kordafshari voerde actie tegen de verplichting om in Iran een hoofd-

doek te dragen. Op 1 juni 2019 werd ze door elf agenten in burger opgepakt. Na een 
zeer oneerlijk proces werd ze tot 24 jaar cel veroordeeld, waarvan ze 15 jaar moet uit-

zitten. Saba wordt onder meer beschuldigd van het ‘aanzetten tot en faciliteren van 
corruptie en prostitutie’ omdat ze anderen zou hebben aangemoedigd hun hoofddoek af 

te doen. Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen, worden vrouwen 
in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten zijn in strijd met het 
recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke rechten voor iedereen.  

KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 

Moeilijke teksten: Op dinsdag 3 maart bespreken we weer samen een moeilijke Bij-
beltekst. Deze keer: De knechtsliederen in het boek Jesaja (Jes.42:1-9; 49:1-6; 50:4-9; 
52:13-53:12). Wat wilde de profeet hiermee zeggen en wat is de betekenis? We begin-
nen om 20.00 uur. Z
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1 maart 2020 

 
Invocavit( Roept Hij mij aan) 

10.00 uur                   Familiedienst 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Lia Stegehuis 
Diaken     : Jan Holl, Cobi Stam 
Organist                : Berend van Surksum 
Lector     : Erna veldhuizen 
Koster     : Albert Timmerman 
Beeld en Geluid    : Onno van der Laan, Reinier Vunderink 
 
Met mede werking van  Jongeren “Geen Bereik” en het Voorhof Combo 
 
Voor de dienst zingen   : Lied 536: 1, 2, 3 en 4     
      : Lied 288 
Aanvangslied     : Psalm 91a: 1 en 2  
      : Lied 218: 1, 4 en 5 
      : Zingen Hokjes vakjes  
Schriftlezing     : Exodus 3: 1-10, Bijbel in de Gewone Taal 
Overweging 1 
Schriftlezing     : Exodus 3: 11-15, Bijbel in de Gewone Taal 
      : Lied Nienke Plas, ‘Zo Mooi’ 
Overweging 2 
      : Zingen 'Ik zal er zijn’ 
Slotlied     : Lied 423: 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 8 maart 2020 
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  
Collecte:  40 Dagentijdcollecte Protestante Kerk (missionair): Nederland - Als kerk naar de 
mensen toe. Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een 
kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact 
hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen 
naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe 
vormen van kerk- zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. 
Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evange-
lie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk onder-
steunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw 
eigen omgeving.) 
 
18.30 uur : Geen Dienst 
 
Contactmiddag: Dinsdag 10 maart komt de heer van Poortvliet naar de Contactmiddag. Het 
onderwerp is: “De bloeiende Betuwe”. Aanvang: 14.30 uur. Iedereen die moeilijk zelfstandig 
naar De Voorhof kan komen kan gebruik maken van vervoer. Belt u dan tijdig naar mevr. C. 
Aarsen, tel. 2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861. 
 



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. 

Bij deze dienst:   Thema: Sta op voor onzekerheid…. 
De Familiedienst van vanmorgen is samen met de jongeren van ‘Geen bereik’ voorbereid.   Er 
spelen veel dingen in onze wereld en naaste omgeving die ons onzeker maken. Denk maar aan 
het oprukkende Corona virus, bosbranden en andere natuurrampen. Een sprinkhanenplaag in 
Oost Afrika, een muizenplaag in Friesland. We zien een verharding en bepaalde mate 
van onverschilligheid in onze samenleving optreden. Kinderen, jongeren, maar ook volwassenen 
worden gepest en waarom toch..? Je wordt tegenwoordig sneller op je uiterlijk en uiterlijkheden 
beoordeeld dan op wie je werkelijk bent. Het maakt veel mensen, jong en oud, onzeker en dat 
heeft vaak gevolgen voor je zelfvertrouwen en je manier van leven. Kan en mag ik er zijn…?? 
Met de liederen en teksten die een plek in deze dienst hebben gekregen willen we proberen iets 
van deze onzekerheid weer te geven. Maar ook willen we in de liederen en teksten zoeken naar 
houvast. In de bijbel lezen we uit het boek Exodus 3:1-15. Het gaat over Mozes en de brandende 
braamstruik. God maakt zich aan Mozes bekend met de naam: ‘Ik zal er zijn’. God vertelt Mozes 
dat Hij de ellende van zijn volk heeft gezien en Hij wil er wat aan doen. Mozes krijgt de opdracht 
zijn volk uit Egypte te leiden. Mozes vindt het een hele moeilijke opdracht en spartelt tegen. 
Voor ons ook heel herkenbaar. Maar God laat Mozes zien dat er met Zijn hulp en de hulp van 
medemensen heel veel mogelijk is. Ook wij kunnen met elkaar en met Gods hulp veel meer dan 
we vaak voor mogelijk houden. Dus: ‘Sta op voor onzekerheid’, sla de handen ineen en 
ga met Gods hulp aan de slag….!! 
 
Voedselbank Maart  2020:  Kent u de uitdrukking wij vragen u om ’verschoning‘? 
Verschoning; het woord zegt het al.  Daar hebben we dus een wasmiddel bij nodig. 
Waspoeder of pods, enz.  voor de witte, gekleurde en bonte was en  
wasverzachter of welk alternatief om de was te verschonen dan ook. 
Dat 'was-het‘  Al. vast hartelijk dank. 
 

Creatieve ochtend:  Op woensdagochtend 4 maart, 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 gaan we er een gezellige 
ochtend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte 
welkom! Sarianne van Oosterum tel: 0630670363 
 
Collecteren  voor de Stichting Straatpastoraat Amersfoort en omstreken: 
Voor het jaar 2020 heeft de diaconie gekozen voor de Stichting Straatpastoraat en omstreken in 
Amersfoort. Het gaat om de collectes die tijdens de Bijbelkring in Groenewoude  gehouden wor-
den en tijdens Biddag- en Dankdag  voor Gewas en Arbeid. Tevens willen we in de periode van 
de 40dagentijd op weg naar  Pasen met de spaarpotjes, die op 23 februari en 1 maart uitgedeeld 
worden, hier ook voor gaan sparen. In de Schakel van februari vindt u uitgebreide informatie  
over de Stichting         
 
Inzamelactie voor de Voedselbank: Op zaterdag 7 maart wordt bij de Jumbo in Woudenberg 
een inzamelactie van artikelen gehouden voor de ‘Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel’. 
Voor het uitdelen van flyers bij de ingang en in ontvangst nemen van de artikelen zijn vrijwil-
ligers nodig die dit willen doen. Heb je er zin in en een uur de tijd voor beschikbaar? Meld je aan 
met de voorkeur van de tijd. Telefonisch: 06-40499934 of per email: rijk.beumer@gmail.com  
 
Datum gemeentevond: Helaas staat er voor de gemeenteavond een verkeerde datum vermeld in 
de Schakel. We willen de avond houden op 13 mei a.s., wilt de datum wijzigen in uw agenda? 

 

 
Ontmoetingsbijeenkomsten 2020: Dit jaar worden er ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd 
in alle wijken. Elkaar ontmoeten staat centraal en verdiepen we ons in het thema: “EEN GOED 
VERHAAL” U heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen via de digitale weg of krijgt deze van 
de week of volgende week bezorgd in uw wijk. Heeft u zich nog niet opgegeven of de uitnodiging 
gemist. U kunt zich de komende dagen nog steeds opgeven. Vul vandaag of morgen uw antwoord-
strook in en bel of mail uw wijkouderling om u aan te melden. 
Wijk N1 Leny de Koeijer tel. 286 4658 of e-mail: lenydekoeyer@gmail.com 
De data is:12,16,19 of 20 maart. 
Wijk N2 Arend Hoogers tel. 785 0469 of e-mail: a.j.hoogers@hccnet.nl 
De data is:19,25 of 31 maart. 
Wijk N3 Alice Bossema tel. 286 1868 of e-mail: beheerder@pkndevoorhof.nl 

De data is: 12 en 17 maart ‘s-middags en 16 maart ‘s-avonds. 
Wijk N4 Jan Noomen tel.2864819 of e-mail: jh.noomen@hetnet.nl  

Wijk N5 Gilda Hoogers tel. 7850469 of e-mail: ho192919@telfortglasvezel.nl 
De data is: 17,18 en 25 maart. 
Wijk N6/Z6 Anneke Bos tel 286 1700 of e-mail: jjbos0@tele2.nl 
De data is: 16,17 en 26 maart. 
Tot ziens op een van de bijeenkomsten. Namens de taakgroep Pastoraat: Anneke Bos 

40-dagentijd:Tot en met Pasen zal er tijdens de kerkdiensten en op de kindernevendienst weer 
aandacht voor een project zijn. We maken een mix maken van het project van Kind op Zondag en 
Kerk in Actie. 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 om-
standigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! We lezen o.a. verhalen uit Exodus waarin 
‘Opstaan’ en ‘Een teken van leven’ centraal staan. God geeft het volk Israël een teken van leven in 
de woestijn en laat hen opstaan tegen onrecht en de benarde 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 pro-
jectboek 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. Daarmee 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 besparen en soberder te leven. Op de zondag wordt steeds verteld waar het Bijbelver-
haal van die week over gaat. De kinderen krijgen daarbij een ‘luistervraag’ mee voor in de kerk. 

“Dwars door de Bijbel”: 7 maart as. Komt Kees Posthumus naar 
Woudenberg. Om 20 uur begint zijn voorstelling “dwars door de Bij-
bel” in De Voorhof.  Meer info: www.keesposthumus.nl/bijbel-in-een-
uur/   Vrije gift na afloop en mogelijkheid tot napraten Van harte wel-
kom 
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Als je valt wat doe je dan? 
 

Blijf je kreunend liggen? 
 

Of sta je op? 
 
 
 

Als je vriend valt wat doe je dan? 
 

Pak je zijn hand en zeg je: 
 

Kom sta op? 
 
 
 

Jezus is de vriend die je helpt op te staan. 
 

Jezus is ook opgestaan. 
 

Dus kan jij het ook. 
 
 

Ruben Vahmeijer, 11 jaar 
Deelnemer gedichtenwedstrijd 

 



Zondag 1 maart 2020 

Eerste zondag veertigdagentijd 

 

“Sta Op” 
 

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we 
toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep “Sta 
op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. 

 

Liturgisch bloemschikken: 

 
Exodus 3 : 1 – 8 ‘Een teken van leven’: Herder  Mozes (staf) ontmoet de 
God van zijn voorouders, Abraham, Izaäk en Jakob. Braamstruik met 3 
vlammen. Het gouden koord, symbool voor God, gaat met Mozes mee , 
om zijn volk uit Egypte te leiden. Zand staat symbool voor de woestijn. 
Paars is de kleur van de 40 dagentijd. 
 
Kindernevendienst: “Stel je voor” 

 

Mozes loopt als een herder,  
ver weg in de woestijn. 
In een struik ziet hij een vuur.  
Wat zou dat kunnen zijn? 
 
Als hij wil gaan kijken,  
hoort hij opeens Gods stem.  
Mozes trekt zijn schoenen uit  
en luistert stil naar Hem. 
 
Mozes moet gaan zeggen  
dat God zijn volk bevrijdt. 
En hij hoeft niet bang te zijn,  
want: God is er altijd.  

 
40 dagen danken met paastakken: 
 
Veertig dagen toeleven naar Pasen. Een tijd van bezinning. Een tijd om te 
bedenken waar we dankbaar voor zijn. In de hal staat een glazen vaas met 
paastakken. Op de kaartjes die erbij liggen, kan je iets schrijven waar je 
dankbaar voor bent. Zo hebben we na veertig dagen een “boom vol zege-
ningen”. 
 
Heel De Voorhof vast: 
 
Heb je het volgehouden? Minder snoepen? Deze week wordt de uitda-
ging “minder tv en/of social media”. Ga je het proberen? De tijd die vrij 
komt, kan je anders besteden. Een keer langs bij die eenzame buurvrouw. 
Een bordspelletje met je broertje of moeder. Succes! 
 

 
Creatieve ochtend:  Woensdag 4 maart 
In de veertigdagentijd is elkaar ontmoeten een belangrijk onderdeel. 
Dit kan op de wijze zoals we gewend zijn, maar ook door bijvoor-
beeld iets over de veertigdagentijd te lezen en daarover met iemand 
in gesprek te gaan. Met elkaar gaan we er weer een gezellige ochtend 
van maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U 
bent van harte welkom! Tel.: 0630670363 
 
Deze week staan we op voor: 
 
dinsdag 3 maart        Jop Kids groep 5 en 6: “de brandende braamstruik” 
Woensdag 4 maart   Gebedsgroep.  'Leven in God’s  tegenwoordigheid”  
donderdag 5maart     Jop Kids groep 7 en 8: “de brandende braamstruik” 
zaterdag 7maart        Theatercabaret in De Voorhof:  
                               “Dwars door de Bijbel”  met Kees Posthumus                                                                        
 

zondag 8 maart         10er dienst                                                       


