
 

 
 
 
 
Beste gemeenteleden, 
Nu het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’ is gesloten en er geen  
diensten meer kunnen worden gehouden op de ‘normale’  
manier, hebben we gemeend om ieder gemeentelid onze 
zondagsbrief te mailen of thuis te bezorgen. 
Op die manier kunnen wij u steeds op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen 
binnen ‘De Voorhof’. 
Activiteiten en vergaderingen 
Zoals afgelopen maandag bekend werd moet ‘De Voorhof’ voorlopig nog tot 1 juni 
gesloten blijven, conform de adviezen en regelgeving van de verschillende instanties. 
Het is niet leuk maar blijkt noodzakelijk om dit gevaarlijke virus te stoppen. 
Aangezien we nog wel gedoseerd naar buiten kunnen voor een wandelingetje dat ieder-
een goed doet, is het misschien een idee om eens door de liturgische tuin te lopen, die 
weer steeds mooier wordt nu er weer van alles begint te bloeien. 
Houd wel rekening met de afstand van 1,5 m. tussen u en andere personen. 
Kerkdiensten 
Gelukkig kunnen de kerkdiensten via de kerkradio/TV wel gewoon doorgaan. Aan de 
voorbereiding voor dienst van zondag 5 april wordt alweer hard gewerkt. De diensten 
tijdens de "Stille Week" en met Pasen zullen ook vanuit de Voorhof worden uitgezon-
den. In de zondagsbrief van volgende week zullen we daar meer over schrijven. 
Ook kunt u weer voorbeden aanvragen, informatie hierover staat in deze zondagsbrief. 
Communicatie  
We blijven proberen om elke vrijdag een uitgebreide zondagsbrief te maken, die zoveel 
mogelijk per e-email wordt verstuurd. Gemeenteleden, die geen e-mail hebben krijgen 
de zondagsbrief thuis bezorgd. 
Mededelingen en nieuws wordt ook via de website en Facebook gecommuniceerd. 
Collectes 
Waarschijnlijk kunt u al komende zondag uw collectegeld overmaken via een QR-code 
op de website, hoe dit in zijn werk gaat leest verderop in deze brief. Uiteraard kan er 
ook nog normaal geld worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie, 
informatie hierover is eveneens te vinden in deze zondagsbrief. 
Pastoraat 
De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe 
maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze 
ook telefonisch bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. 
Tel. nrs. Pieter Koekkoek  033-286 7225, mobiel  06-4245 6049  
 E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com. 
Tel. nrs. Marten Jan Kooistra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452  
 E-mail dskooistra@mjkooistra.nl 
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29 maart 2020 
Judica  (Doe mij recht) 

 
10.00 uur      Denkt u aan de zomertijd ! 
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
 
Predikant      : ds.  Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Alice Bossema 
Diaken      : Jan Boeve, Anneke Boeve 
Pianist            : Berend van Surksum 
Dwarsfluit      : Trees Meijer 
Zang       : Ton Kaljee, Hilde van de Berk 
Kindernevendienst      : Janneke Smit   
Beeld en Geluid               : André van Dijk, Elizabeth Kooistra en 
          Martin Standaart 
    
Zingen                        : Psalm 43:3,4 
           : Jezus U bent het Licht (Taizé)                         
Kindernevendienst     : Projectlied ‘Een teken van leven’ 
Schriftlezing      : Johannes 11:1-44 
       : Lied  566 
        : Lied  602  
Gebeden afsluiten met      :Lied 1006 ´Onze Vader´  
Slotlied       : Lied 600 
    
 
 
Bij de dienst: 
Het is de vijfde zondag van de 40-dagentijd. Steeds dichter komen we bij de gevangenneming 
en de kruisiging van Jezus. De vraag wat dit betekent gaat steeds dringender worden. Moeten 
we ons voorbereiden op een onontkoombaar einde of zal er toch nog licht zijn? De farao van 
Egypte rekent op zijn eigen macht. Hij gelooft dat hij de wereld naar zijn hand kan zetten, 
maar als de hagelstenen vallen ziet hij hoe beperkt zijn macht eigenlijk is. Ook de zusters van 
Lazarus voelen zich plotseling machteloos. Hun broer sterft en Jezus is ver weg. Wat kun je 
dan nog verwachten? Maar Jezus legt zich hier niet bij neer. Voor Hem heeft de dood niet het 
laatste woord. Gods recht en barmhartigheid, waar psalm 130 van zingt, doen het licht weer 
doorbreken. 

 
Top 2000 liederen:.  
Graag herinneren we u aan ons verzoek om Top 2000 liederen rondom het thema "Samen" in 
te leveren. De aangemelde liederen kunnen een bijdrage leveren aan de muzikale invulling van 
een TOP 2000 viering die we medio november hopen te houden. U kunt uw voorkeur in die-
nen via de mail: laanvdnaomi@gmail.com of via papier en dit in de TOP 2000 doos stoppen 
die in de hal van de kerk staat.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
Namens de werkgroep TOP 2000 viering  
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 5 april2020  Palm Pasen   
10.00 uur:  Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof. 
 
18.00 uur :  Geen Dienst 
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Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, 
maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen. 
Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook tele-
fonisch gemeenteleden benaderen. 
Kaarten en telefoontjes 
Uiteraard kunt u een kaartje sturen naar mensen die het moeilijk hebben. Ook een extra telefoon-
tje kan wonderen doen. 
Het moderamen is het sturend en organiserend orgaan binnen ‘De Voorhof’. Het heeft van de 
kerkenraad  toestemming gekregen om de nodige beslissingen te kunnen en mogen nemen. Ach-
teraf zal het zich hierover naar de kerkenraad verantwoorden. Als u ideeën, suggesties, tips, etc. 
heeft geef dit dan door aan het moderamen. Wij vragen u met klem om niet op eigen houtje din-
gen te doen, maar dit altijd te overleggen met het moderamen. Daardoor houdt het moderamen 
overzicht over hetgeen er gebeurt. 
Vragen of voorstellen kunt u sturen naar scribaat@pkndevoorhof.nl of u kunt bellen naar 06 
5206 3119. 
Wens 
Ook deze week wensen wij u een gezegende zondag toe en Gods kracht in deze, voor velen, 
moeilijke tijden. 
Het moderamen 

 
 
 
 
 
 

Er zijn twee mogelijkheden om collectegelden over te maken: 
1) Nieuwe mogelijkheid: Collecteren op afstand tijdens live uitzending van onze kerkdienst 
in ‘De Voorhof’. Vanaf zondag 29 maart 2020 zal het mogelijk zijn om via een smartphone op 
afstand mee te doen met de collecte. Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collec-
teren heb je de Givt -app nodig. Bij het openen van Kerk TV live (Kerkdienst gemist) is rechts 
onderaan een geefknop ‘geef met Givt’ zichtbaar. Deze kan aangeklikt worden en er worden 
twee mogelijkheden getoond om te doneren, door:  
a) het openen van de Givt app (al aanwezig/gedownload op de smartphone) door het scannen van 
de QR code en collectegeld(en) in te vullen of 
b) het bedrag en emailadres in te vullen, de Givt  -app te downloaden en daarna kan de volledige 
registratie worden afgerond.  
Downloaden van de Givt -app kan op www.givtapp.net/download. 
2) Het collectegeld kan ook worden geboekt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaco-
nie De Voorhof  
 
Collecte:  zondag 29 maart. 
1e Collecte: Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes. De bevolking in het noorden van 
Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel 
mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op 
straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een 
lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte va trai-
ning om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting 
te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjes een 
nieuwe kans!)  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder de bijkomende kosten vallen die nodig zijn om 
de wekelijkse kerkdiensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 

 
3e Collecte: KND. Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets 
extra’s verdienen. 
 
Voorbeden: 
Nu het kerkelijk centrum 'De Voorhof' gesloten is willen wij u de mogelijkheid bieden om langs 
deze weg voorbeden aan te vragen. Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predi-
kanten: 
Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in 
voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesp-
roken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrij-
ving worden gegeven. 
 
Berichten uit de Gemeente:  

- Dhr E. de Kriek is voor revalidatie opgenomen in het verpleeghuis Norschoten, Klaverweide 1, 

3773 AW Barneveld.  

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 alterna-
tief om de was te verschonen dan ook. Dat 'was-het‘  Al. vast hartelijk dank. 
Vanwege  de coronavirus kunnen de goederen bestemd voor de Voedselbank op maandag 
van 14 tot 17 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur in de kist gelegd worden. De kist wordt 
voor de ingang buiten  De Voorhof neergezet, zolang de maatregelen van het RIVM nog ge-
handhaafd worden. 
 
Alleengaanden/staanden: 
U zult wel begrijpen dat de bijeenkomst op de laatste zondag van de maand niet doorgaat. 
Een hartelijke groet van Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
E-mailadressen t.b.v. verzending van de zondagsbrief: 
Ook deze week hebben we weer een zondagsbrief gemaakt om informatie met u te delen. Deze 
zondagsbrief wordt zoveel mogelijk per mail verstuurd.  
Gemeenteleden, die geen e-mailadres hebben, krijgen de zondagsbrief thuis bezorgd.  
Aangezien het bezorgen van de brieven veel tijd en moeite kost willen we vragen aan mensen, die 
wel een e-mailadres hebben en toch deze brief in hun brievenbus vinden, hun e-mailadres door te 
geven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl. 
Op deze manier kunnen wij u deze brief zolang het nodig is per mail toesturen en hebben we min-
der mensen nodig om de brief rond te brengen. Het is ook mogelijk, dat we een foutief e-mailadres 
van u hebben en dat u daarom de zondagsbrief in uw brievenbus vindt.  
Wilt u ook dan zo vriendelijk zijn uw juiste e-mailadres aan ons door te geven. 
Het moderamen 
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KND en Palmpasen 
 
Voorlopig zijn er geen kerkdiensten in de Voorhof en is er dus ook 
geen kindernevendienst, we hebben inmiddels een weg gevonden 
voor alle kinderen die het toch leuk vinden om thuis met de werkjes 
van de kindernevendienst aan de slag te gaan.  
Check https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst voor meer 
informatie. 
 
Hier vind je de werkjes van de 
kindernevendienst, die we nor-
maal met elkaar in de kerk zouden 
maken. Zo staat er nu het werkje 
dat hoort bij de plagen in Egypte. 
Zondag 5 april zouden we met 
elkaar palmpasenstokken maken. 
Dat gaat nu even niet lukken, 
maar we willen wel zorgen dat jij 
een stok met versierspullen thuis 
krijgt.  Je kunt dan zelf de stok 
versieren en eventueel een fo-
to opsturen zodat we die in de 
dienst van 5 april kunnen laten 
zien. Als je interesse hebt, stuur 
dan in overleg met je ouders een 
mailtje naar: 
 kindernevendienst@pkndevoorhof.nl.  
Vermeld je naam, je leeftijd en je adres en dan zorgen wij dat jij de 
spullen thuis krijgt. Wil je zolang de Voorhof gesloten is op de hoog-
te gehouden worden van nieuws via de mail, vermeld dat dan ook in 
je mailtje.  Mocht je nou nog net niet op de kindernevendienst ko-
men of je bent net overgestapt, dan mag je ook een mail sturen.  
Groetjes van de kindernevendienstleiding. 
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Houd ons Heer,  
onder de schaduw van uw ontferming. 

Versterk en ondersteun allen die bang zijn. 
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en  

ontheemden. 

Richt op allen die gebukt gaan. 
Troost ons in het vertrouwen  

dat niets ons kan scheiden van uw liefde.   
 

(naar gebed uit de Anglicaanse kerk, Engeland) 

 



 
 

Zondag 29 maart 2020 
Vijfde 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. Als volgers 
van Jezus mogen we ons niet neer leggen bij gebrokenheid en kiezen 
voor de gemakkelijke weg. Sta op.  
 
Kindernevendienst: “Kracht van boven” 
Farao wil niet luisteren; 
hij laat het volk niet gaan. 
Dan laat de Heer het hagelen 
zou hij dat wel verstaan? 
 
Het rijpe koren wordt vernield, 
de planten gaan kapot. 
En farao bekent zijn schuld, 
erkent de macht van God. 
 
Maar als de hagel is gestopt, 
en God Egypte spaart. 
Dan geeft de farao niet toe 
en blijkt zijn woord niets waard. 
 
Collecte: “Sta op…voor straatmeisjes in Ghana” 
 
Kids in actie: 
We hebben allemaal wel gehoord van Kerk in Actie. 
Zij hebben ook een website speciaal voor kinderen: 
https://www.kerkinactie.nl/kids/. Een interactieve 
website waar je samen met Rainbow de duif van  
alles kan doen. Kijk maar eens rond. 

 
 
Heel De Voorhof vast:  
De kinderen een hele ochtend aan 
het leren houden is een hele uitda-
ging. Een uitgebreide pauze heb je 
dan wel verdiend. Thee, water, 
koffie in alle varianten. Of (samen 
met de kinderen) een gezonde 
smoothie maken. Altijd succes. En 
daarna fris en fruitig weer door. 
 

 
In deze tijd creatief bezig zijn:  
Ghanese gemberkoekjes; lekker om te bakken, lekker om te eten. 
Ingrediënten: 300 gram tarwebloem, 2 el droge gist (of gebruik zelfrij-
zend bakmeel) 150 gram basterdsuiker, 1 zakje vanillesuiker,  
4 el. gemberpoeder, 2 el kaneelpoeder, 165 gram boter, 1 ei, 2 el sui-
kerstroop/(pannenkoeken)stroop. 
 
1 Zeef de tarwebloem boven een diepe kom en meng de gist erdoor.  
2 snijd de boter in stukjes en voeg toe aan de bloem. Meng met een 
keukenmachine.                                                                                  
3. Voeg de kaneelpoeder, gemberpoeder, vanillesuiker en basterdsui-
ker toe en meng.                                                                                                  
4. Doe het ei erbij en meng het goed.                                                
5. Voeg de suikerstroop toe en meng goed.                                                    
6.  Doe een beetje bloem op een grote snijplank en maak een dikke rol 
van de koekjesdeeg. Pak de rol in met huishoudfolie en laat 1 uur in de 
koelkast rusten.                                                                          
7. Verwarm de oven voor op 150 graden.                                                    
8. Haal de rol uit de koelkast en snijd er  schijfjes van van een ½ centi-
meter dik.                                                                                             
9. Leg ze op een bakpapier in de oven en bak gedurende 20 minuten. 
Even laten afkoelen en eet smakelijk! 
 

https://www.kerkinactie.nl/kids/

