
 

 

 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
   
    
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Reina en Alex Balk verblijven tijdelijk in 'Huize Nieuwoord' Maarsbergseweg 22, 
3931 JH in Woudenberg. 
- Op zaterdag 30 januari werden Bram en Jantine Mijts, Stationsweg Oost 269, ver-
blijdt met de geboorte van een zoon. Zijn naam is Daan en hij is het broertje van Bas en 
Lauren. Wij willen jullie van harte feliciteren met dit kleine wonder. We hopen en 
wensen dat Daan liefdevol en met Gods zegen mag opgroeien in jullie gezin. 
 
 
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. 
 
 
Zondagavond 14 februari muzikale oppepper: 
Als u iemand kent die een oppepper kan gebruiken, laat het ons VANDAAG 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. En het is 
ook mogelijk zelf iets op te nemen en aan te leveren. Ook bemoedigende gedichten, 
spreuken, tekeningen zijn welkom. We kunnen deze ook na afloop in de brievenbus 
bezorgen. Stuur jouw inbreng VANDAAG naar ontmoeting@pkndevoorhof.nl. En als 
je later in de week toch nog aan iemand denkt, dan horen wij dat graag en kijken we of 
we het toch nog kunnen inpassen. 
Verdieping & Ontmoeting Z
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7 Februari 2021 
 

Vijfde Zondag na Epifaniën 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur  
Predikant          : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                          : Leny de Koeijer 
Diaken                                         : Cobi Stam 
Orgel/Piano                     : Jaap van Dijk 
Zang            : Hilde van de Berk 
Kindernevendienst         : Arieëne Koelewijn 

Beeld, Beamer   : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid                     : Jaap Siegers 
Koster    : Bert van Ravenhorst 
 
Zingen 
Aanvangslied    : Psalm 67: 1 en 2     
Glorialied                    : Lied 354 Opwekkingsbundel 
Kinderverhaal n.a.v. Marcus 1: 29-39 
      : Lied 22 Okekids 
Schriftlezing     : Deuteronomium 31: 1-9 

            : Lied 488 Opwekking  
            : Lied  197 Johannes de Heer 
            : Lied 413 Evangelische liedbundel 
Gebeden met gezongen ´Onze Vader´   : Lied 1006 
Slotlied en zegen          : Irisch Blessing 
 

Bij deze dienst:  Thema:  Idolen en Heiligen 

Leiders en identificatiefiguren spelen een belangrijke rol in de verhalen van vanmorgen. Als 
Jezus en zijn eerste leerlingen de synagoge van Kapernaüm verlaten gaan ze rechtstreeks naar 

het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon blijkt ziek te zijn, ze heeft hoge 
koorts. Jezus gaat naar haar toe, pakt haar bij de hand en de koorts verdwijnt.  

Deze gebeurtenissen op deze dag maken blijkbaar grote indruk op de mensen. ’s Avonds laat 
namelijk brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe.  Als Jezus vervolgens 

vroeg in de morgen opstaat en naar een eenzame plek gaat om te bidden, dan blijkt; 
‘iedereen Hem te missen…….’ 

In Deuteronomium lezen we dat het volk Israël, onder leiding van Mozes, veertig jaar door de 
woestijn gezworven heeft. En in die jaren is Mozes een echte leider voor het volk geworden. 
Een man waar men groot respect voor heeft, iemand waar men voor door het vuur wil 

gaan. Jezus en Mozes kunnen we beschouwen als leiders en identificatiefiguren. 
Ook wij hebben mensen nodig, die als leider en identificatiefiguur optreden. Mensen waar we 

van kunnen leren op onze weg naar volwassenheid, op onze weg door het leven. Mensen die 
ons voorgaan de toekomst tegemoet. Mensen die ons leren om te leven en samen te leven. 

Mensen die ons wijzen op zaken die in het leven belangrijk zijn. Mensen die ons leren goed en 
kwaad, recht en onrecht, geluk en haat te onderscheiden. Mensen zoals Mozes en Jezus, die 
zeggen 'wees sterk en moedig want God gaat met je mee!' Soms heb je zo'n woord net even 

nodig. Als je het zelf niet meer zo ziet zitten, wanneer het allemaal niet zo lekker gaat en het 
allemaal misschien ook niet meer zo nodig hoeft. Soms komt zo'n woord precies op tijd. An-

ders zou je nooit over die Jordaan komen en misschien liever in die Jordaan kopje ondergaan. 
'Wees sterk en moedig'. Waarom zou je dat zijn? Omdat God daarin met je meegaat. 
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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: Kerk in Actie Werelddiaconaat Bangladesh Beter bestand 
tegen het water. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromin-
gen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorko-
men. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme be-
volking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk 
in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij 
hoe ze zich kunnen voorbereiden op overstromingen. Dit kan bv door 
gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.  
2e Collecte: Waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor aankoop en 
onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regelmatig in de kerk gebruikt wordt. 
3e Collecte: Kindernevendienst collecte. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank Februari2021:  
Tafeltje dekje, 'v‘ezeltje strekje!  
Inderdaad, vezeltje. Deze maand gaan we op de vezeltour. Een gedekte  tafel met ontbijtgranen. 
Een gezonde hap om de morgen  mee te beginnen. We denken hierbij Muesli, Cruesli, Haver-
mout, Cornflakes en wie is er niet mee opgegroeid; Brinta. En aangezien, we het over ontbijten 
hebben; wat dacht u van ontbijtkoek? En als deze 'boodschap’ vervolgens óók  in elke vezel van 
uw lichaam is doorgedrongen dan weten we dat het resultaat weer zo helder als glas zal zijn. 
Hartelijk dank (N.B. Geen glasvezels s.v.p.) 
Wijziging inlevertijden goederen voedselbank 
Woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur. De 2e dag is vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 
uur. Om 10.30 uur wordt de bijdrage opgehaald door degene die de goederen naar de Voedsel-
bank brengt.  U moet dus op vrijdag voor 10.30 uur uw bijdrage ingeleverd hebben.  
 
Op weg naar Pasen:  
Veertigdagentijdkalender 2021,“ Ik ben er voor jou”.  
De Veertigdagen is een tijd van bezinning, we staan stil bij het leven van Jezus op weg naar Pa-
sen.. 7 weken wordt stilgestaan bij de werken van Barmhartigheid.  De veertigdagentijdkalender 
is  een kalender met voor iedere dag een Bijbeltekst, een vraag om na te denken ,afgewisseld met 
een (vasten)tip, lied of een aandachtspunt.  De kalender begint op 17 februari met de vastenweek.  
In de Schakel van maart zult u over dit thema meer lezen. In de coronaperiode leek het ons goed 
om op deze manier vanuit De Voorhof via de kalender ons voor te bereiden op de 40dagentijd.  

Potgrondactie: Onze grote potgrondactie 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 
bezorgen in de brievenbus van De Voorhof. U kunt óók digitaal bestellen via onze webwinkel. 
Ga naar onze website: www.pkndevoorhof.nl en plaats uw bestelling. Op 27 februari 2021 wor-
den de bestellingen uitgeleverd. Ophalen bij De Voorhof of thuisbezorgd. 
 
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 herinneringsverzoeken. 
Geef De Voorhof een financiële injectie. 
Onze dank voor uw medewerking.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ZWO Paasgroeten. Doe mee! 
ZWO zal ook dit jaar in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland Paasgroeten ver-
zenden. Niet vanwege de traditie, maar vanwege het feit dat wij allemaal mensen zijn en kinderen 
van dezelfde God die geloven in de boodschap van Pasen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoon-
lijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn 
dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men iemand 
door een kaart een hart onder de riem steekt.  
In het verleden werden de Paasgroeten getekend door u in de hal van de kerk. Helaas is dit van-
wege de corona waarschijnlijk niet mogelijk. Om u toch de gelegenheid te geven om Paasgroeten 
te ondertekenen, kunt u per huishouden een aantal kaarten doorgeven die u kunt voorzien van een 
boodschap. U ontvangt bijvoorbeeld 10 kaarten op uw huisadres, die voorziet u van een bood-
schap en uw naam, maar geen adresgegevens. Hierna dient u de kaarten weer retour te bezorgen 
op Henschoterlaan 10 in Woudenberg. Wilt u een aantal kaarten ontvangen om te voorzien van 
een boodschap; stuur dan een mail naar zwo@pkndevoorhof.nl. U ontvangt de kaarten op zater-
dag 13 februari 2021 en de uiterlijke retourdatum is 26 februari 2021.  
 
Emmaüs route vanaf De Voorhof: 
Als je deze gemist hebt, de route met informatie staat inmiddels op de website van de kerk.  En de 
informatie hierover kun je lezen in de Schakel van februari. 
Zoek een maatje en ga wandelend, fietsend, op de scootmobiel of op de step op weg. Kun je geen 
maatje vinden, laat het ons weten, dan kunnen we ook bemiddelen. 
We hopen dat velen er een mooie tijd aan beleven. Leuk als we jullie ervaringen laten horen.  
Hartelijke groet, 
Verdieping & Ontmoeting, ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
Vakantie ds. Marten Jan-Kooistra: 
Ds. Marten-Jan Kooistra is vanaf maandag 8 februari tot en met woensdag 17 februari met vakan-
tie. In dringende gevallen kunt u een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek.  
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