
 

 

 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
    
 

  
Berichten uit de Gemeente: 
-Mevr Hannie van Bemmel, Middenstraat 42, heeft een knie-operatie ondergaan. Zij is 
weer thuis om verder te herstellen. 
- Mevr Anbeek, Prinses Christinastraat 3, heeft een gebroken bekken. Zij is thuis om te 
herstellen. 
 
Voorbeden:   
Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. 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 uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. 
 
 
Kerkdiensten en lock down maatregelen: 
In verband met de laatste lock down maatregelen en de zeer besmettelijke Engelse vari-
ant van het coronavirus heeft de synode van de Protestantse Kerk dringend geadviseerd 
om de komende vier zondagen niet meer te zingen in de kerk. Ook het zingen met 
groepjes van 2 tot 5 solisten wordt dringend afgeraden. Wij vinden dat we gehoor moe-
ten geven aan dit dringend advies. De komende zondagen zullen we de diensten daar-
om met het minimale aantal mensen uitzenden en voor de zang zullen we naar alterna-
tieven zoeken. Vanuit de synode wordt de mogelijkheid aangegeven om met één solist 
en een piano of snaarinstrument vanuit een andere ruimte dan de kerkzaal een paar 
liederen te spelen/zingen. Voor a.s. zondag zullen we dit proberen te realiseren. Daar-
naast zullen een paar liederen die tijdens diensten in de afgelopen tijd zijn gezongen en 
gespeeld ten gehore brengen. Op deze manier zullen we proberen om onder de gegeven 
omstandigheden toch mooie en inspirerende diensten te verzorgen. 
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24 Januari 2021 
 

Derde Zondag na Epifaniën 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur  
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                           : Cor Kwakernaak 
Diaken                                         : Jan van Bentum 
Orgel/Piano                     : Piet de Vries 
Zang            : Ton Kaljee 
Kindernevendienst         : Janneke Smit 

Beeld, Beamer    : Jozef Jan Vonhof, Mirjan Schep 
Geluid                      : Ronald Maijen 
Koster     : Bertus Brouwer    

 
Zingen 
Aanvangslied       : Psalm 66:1,3 
Gloria        : Lied 526:1,4 
Kindernevendienst      : Verhaal n.a.v. Marcus 1:14-20 
         : Lied: 531 
1e schriftlezing       : 1 Samuel 3:1-10 

                                          : Lied 317 
           : Lied 840 
    Gedachtenis        : Lied 886 
    Slotlied                          : Lied 422 
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

Collecte: 
1e Collecte: Missionair werk. Een kerk van betekenis. Een inloophuis 
waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. 

Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn 
creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei 

manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat 
het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in 

Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, 
want zo zijn we een kerk van betekenis 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn 
om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
3e Collecte: Kindernevendienst collecte. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
 
Voedselbank Januari 2021:  
Even bijkomen van alle drukte de afgelopen dagen? Dat doen we dan toch even op de oude, klas-
sieke wijze? Met een kopje koffie erbij. En dán  komen we weer op gang. We hopen dat u ook 
dit jaar er weer de gang in wilt zetten voor de voedselbank. Het is duidelijk; het is hard nodig, 
nog meer dan voorheen. Het jaar 2020 is nagenoeg voorbij gevlogen dus nu het moment om u 
namens de voedselbank hartelijk dank te zeggen voor uw bijdrage. Geweldig! Mogen  we ook in 
2021 weer op u rekenen? Ennuh.......rekenen , dat is toch veel leuker dan rekeningen?  
Voor de goede orde: in  Januari heel graag koffie, koffie en alles wat ruikt en smaakt naar koffie. 
Hartelijk dank. 
De kist staat twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 
11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur. 
 
 
Zondagavond 14 februari muzikale oppepper: 
Juist in deze tijd willen we elkaar bemoedigen. Wij doen ons best, met de mogelijkheden die er 
wél zijn, er een afwisselende avond van te maken. 
Als u iemand kent die een oppepper kan gebruiken, laat het ons weten. Wij kunnen een passend 
lied uitzoeken. Wil je graag zelf een specifiek lied aanvragen voor iemand, dan kun je dit ook 
doorgeven. We proberen dit dan in te passen. Ook bemoedigende gedichten, spreuken, tekenin-
gen zijn welkom. En het is ook mogelijk zelf iets op te nemen en aan te leveren.  
Stuur jouw inbreng zo snel mogelijk naar ontmoeting@pkndevoorhof.nl. 
Verdieping & Ontmoeting 
 
 
Pastoraat in coronatijd: 
Het pastoraalteam merkt dat er veel behoefte is aan persoonlijk contact. 
Dat is ook heel begrijpelijk en in het pastoraalcontact ook erg belangrijk. Het blijft echter van 
belang om in het pastoraat de nodige voorzichtigheid te betrachten. Zeker nu er weer extra drei-
ging is vanwege de Engels variant van het coronavirus. Het pastoraalteam is van mening dat we 
voorlopig erg terughoudend moeten zijn met fysiek pastoraal bezoek. Dat betekent dat, zolang de 
huidige lock down maatregelen van kracht zijn, alleen in dringende gevallen bezoeken worden 
gebracht. Het reguliere pastoraat zal vooral telefonisch plaatsvinden. Wellicht ten overvloede: u 
kunt te allen tijde contact opnemen met de predikanten en in onderling overleg kan worden afge-
stemd of een bezoek mogelijk is…. 
 
 

 
Potgrondactie: 
Onze grote potgrondactie voor De Voorhof loopt. 
Plaats uw bestelling op tijd, zodat u zeker weet over voldoende voorraad te beschikken als begin 
maart het voorjaar losbarst. U kunt bestellen door het invullen van een bestelformulier en die be-
zorgen in de brievenbus van De Voorhof. U kunt óók digitaal bestellen via onze webwinkel.  
Ga daarvoor naar onze website: www.pkndevoorhof.nl en plaats uw bestelling.  
Op 27 februari 2021 worden de bestellingen uitgeleverd volgens uw aangegeven wens, ophalen 
bij De Voorhof of thuisbezorgen.  
 

 
Kerkbalans 2021: 
Is de antwoordenvelop met uw toezeggingsformulier al bij u opgehaald?  
Heeft u uw toezegging al digitaal geregeld? 
Mocht u als e-mail ontvanger geen verzoek om een bijdrage in uw postvak zijn tegengekomen, 
kijkt u dan even in uw spam box. Mogelijk is het verzoek daar in terecht gekomen. Wij hopen 5 
februari a.s. de resultaten van de actie te gaan inventariseren.  
Geef uw antwoord op tijd aan ons door, dan hoeven wij u niet lastig te vallen met herinnerings-
verzoeken. Geef De Voorhof een financiële injectie. 
Onze dank voor uw medewerking.  
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