
 

 

 
 
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. 
- Dhr Hans van Oort, Kastanjelaan 27, is opgenomen in het UMC in Utrecht 
 
 
 
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: 
Bedankt voor jullie opgaven en meedenken! 
Deze avond leven we met diverse mensen mee en bemoedigen we elkaar.  
Door verschillende gemeenteleden jong & ouder wordt hieraan bijgedragen. 
Beleef het mee. 
Verdieping & Ontmoeting 
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14 Februari 2021 
 

Esto Mihi; wees voor mij een rots 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur  
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                          : Arend Hoogers 
Diaken                                         : Gerry Thiescheffer 
Orgel/Piano                     : Berend van Surksum 
Zang            : Ton Kaljee 
Kindernevendienst         : August Wijnberg 

Beeld, Beamer   : Jozef Jan Vonhof, Mirjan Schep 
Geluid                     : Martin Standaart 
Koster    : Albert Timmerman 

 
Zingen 
Aanvangslied       : Psalm 31:1, 3 
Gloria                          : Gezang 413 
Kindernevendienst       : Verhaal n.a.v. Marcus 1:40-45 
         : Lied: 391:1,2,4 
1e Schriftlezing       : 2 Koningen 4:1-15 

           : Lied 174 
           : Lied 534 
    Slotlied        : Lied 425 
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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 Noodhulp Ethiopië Noodhulp & rampenpre-
ventie Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms 
juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en water-
bronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie 
de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als 
noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtrai-
ning en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrou-
wen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen 
kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & 
Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
3e Collecte: Kindernevendienst collecte. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank Februari 2021:  
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.  
 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. 
Nog steeds kunnen we geen handtekeningen verzamelen in de Voorhof maar we willen wel uw/
jullie aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties. Rond 8 maart, Internationale 
vrouwendag, voert Amnesty actie voor een betere verkrachtingswet in Nederland  Deze wet is 
hopeloos verouderd . Mede door slechte wetgeving worden de daders vaak niet bestraft. Lees 
alles over deze actie op www.amnesty.nl . 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw/ jouw 
steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, stuur direct online 
een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. 
Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties. 
Amnestygroep Woudenberg. 
 
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 vasten-
week.  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.  

 
Emmaüs route vanaf De Voorhof: 
De route met informatie staat op de website van de kerk, www.pkndevoorhof.nl/node/873 
En de informatie hierover kun je ook 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 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 va-
kantie. In dringende gevallen kunt u een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek.  
- Ds Pieter Koekkoek heeft vakantie van 19 t/m 28 februari. In dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met ds Marten Jan Kooistra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt nú uw bestelling plaatsen.        https://potgrondshop.myshopify.com 
 
Voor een mooie tuin. 
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 
naar onze website: www.pkndevoorhof.nl en plaats uw bestelling. Op 27 februari 2021 van 9.00 – 
15.00 uur worden de bestellingen uitgeleverd. Ophalen bij De Voorhof of thuisbezorgd. 
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