
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
Vandaag is de eerste zondag in de 40-dagentijd. In deze periode leven we toe naar het 
Licht van Pasen, maar eerst gaan we nog door een periode van inkeer en bezinning. 
De liturgische kleur is in deze periode paars. 
De weg naar Pasen kan symbolisch door een weg worden weergegeven. Jezus gaat die 
weg, die steeds donkerder lijkt te worden, alsof het een tunnel is. 
Aanvankelijk is de tunnel nog ruim genoeg. Maar naarmate de tijd vordert blijkt de 
weg een trechter te zijn die Jezus naar het diepste donker van de dood voert. 
De gebogen vorm van de tunnel herinnert ook aan de (regen)boog uit het verhaal in het 
Oude Testament: de boog van het verbond van God met de aarde, met alles wat leven 
heeft. Gods belofte aan de mensen: Ik ben bij je, Ik laat je niet los. 
Voor de tunnel liggen stenen, zand, en dorre takken, symbool voor de woestijn, waar 
Jezus zich bevindt. 
Ranken van klimop benadrukken Gods eeuwige trouw, evenals de regenboog, die voor 
de tunnel is geplaatst. 
   
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 Revalidatiecentrum De Hoog-
straat, Rembrandtkade 10 3583 TM 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. 
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21 Februari 2021 
Invocavit 

Roept Hij mij aan 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur  
Predikant         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                          : Cor Kwakernaak 
Diaken                                        : Jan Boeve 
Orgel/Piano                     : Wim van Hoek 
Zang            : Angelique Martina 
Kindernevendienst         : Geliene Boshuizen 

Beeld, Beamer    : Jaqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Geluid                      : Ronald Maijen 
Koster     : Albert Timmerman 

Liturgische Bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Zingen 
Aanvangslied     : Psalm 91a: 1 en 2 
Kyriegebed met     : Lied 598 
Kinderverhaal n.a.v.  Marcus 1: 12-15 
      : Kinder lied (YouTube filmpje) 

      Schriftlezing        : Genesis 9: 8-17 (BiGT) 
           : Lied ‘The Flood’ 
           : Lied 538: 1, 2 en 4 
    Gebeden met  gezongen ´Onze Vader´ 
    Slotlied          : Lied 418: 1, 2 en 4 
 
 
 
Bij deze dienst:  
Thema: Wat een plek..!! 
Vandaag de eerste zondag van de 40-dagentijd. Lees met betrekking tot het thema en een aan-
tal bijzonderheden de 40-dagen bijlage bij deze zondagsbrief. We beginnen de 40-dagentijd 
meestal met het verhaal van Jezus in de woestijn. Veertig dagen en nachten verblijft Hij daar 
in de wildernis. Op die plaats richt de verzoeker zich tot Hem. Met dit verhaal nodigt de litur-
gie ons als het ware uit om hetzelfde te doen als Jezus: een weg te gaan waarop we van alles 
tegenkomen. Over het algemeen niet de weg van de minste weerstand. Maar wel een weg 
waarop we kunnen kiezen! Kiezen voor zaken die naar het LEVEN leiden en zaken die ons op 
een dood spoor brengen. De kindervertelling is uit het Marcusevangelie. De episode van Jezus 
in de woestijn is bij Marcus uitermate beknopt, slechts 2 verzen. Maar wel vermeldt hij 
als enige, dat Jezus tussen de wilde dieren verbleef. Op dezelfde wijze werd de aarde ook al 
gepresenteerd bij het nieuwe begin na de zondvloed (Genesis 9): het verbond van God omvat 
mens én dier. Genesis 9 wijst ons op het verbond dat God met Noach sloot. De Regenboog als 
boog van verbinding. De boog verbindt het ene einde met het andere, de ene hoek van de aarde 
met de overkant, in prachtige kleuren waarin het licht gebroken wordt en afstraalt op ieder-
een…Uit de verhalen van vandaag blijkt dat we wat te kiezen hebben én ook de trouw van 
Noach en Jezus aan Gods weg. Een weg die soms anders gaat dan wij mensen voor ogen heb-
ben en waarop je je soms afvraagt: wat een plek…!!! Maar het is wel een plek waar 
Gods trouw blijkt en waar Hij zijn verbond met ons telkens toont…. 
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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: ZWO-project 2021 (Kerk in Actie Werelddiaconaat) Indo-
nesië: Vanaf januari 2021 richten we onze aandacht op een nieuw project 
met seizoen thema: ‘Een Goed Leven’. Een beter inkomen voor Javaanse 
boeren Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 
kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn 
ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere 
prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens 
weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hun ook hoe je met zo weinig mogelijk 
chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.  
2e Collecte: CvK, Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming 
van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
3e Collecte: Kindernevendienst collecte. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Villa Vrede Utrecht- Een veilige plek voor vluchtelingen: 

Vanaf  zondag 21 februari wordt elke zondag  tijdens de 40dagentijd uw aandacht gevraagd  voor 
het jaarproject van de diaconie namelijk “VILLA VREDE” dag opvang voor hen die een onzicht-
baar leven leiden . De vrijwilligers van Villa Vrede helpen deze mensen waar ze kunnen.  Het 
Broodnodige  waar zondag aandacht voor wordt gevraagd is een  voorbeeld. Bezoekers kunnen 
voor  50 cent  een ontbijtje  en 1 euro voor een maaltijd bij Villa Vrede  krijgen.  Tevens kan, als 
de bezoeker de stad in wilt, kan dat voor 3 euro per dag met de bus. Van harte aanbevolen. 

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.  
 
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 Pieter Koekkoek heeft vakantie van 19 t/m 28 februari. In dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met ds Marten Jan Kooistra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zaterdagmorgen 13 februari jl. in alle vroegte, hebben we de potgrond geladen in Zeeland. 
 

Na een mooie winterse rit, kwamen we terug met een trailer vol voorjaarsgeluk voor bloemen en 
planten. Wij hebben voor u ingeladen, maakt u ons los?  
Het voorjaar is onderweg net zoals wij voor u onderweg waren ….. 
 

U bent zaterdag 27 februari as. welkom in de potgrondstraat bij De Voorhof. Van 9.00 uur tot 
13.00 uur om zelf af te halen. Of er wordt bij u thuisgebracht die ochtend, als u dat invult op het 
bestelformulier. (Zie: www.pkndevoorhof.nl)  
Géén bestelling geplaatst? Kom toch, er is voldoende in voorraad! 
 

Noteer de datum in uw agenda en haal de basis voor een mooie bloembak of tuin op 27 februari 

as. in huis. Lees ook ons artikel in Let op Woudenberg van komende week. 
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Kindernevendienst zondag 21 februari 
 
 

21 Februari  “wat een plek” Marcus 1:12-15  
 
 
Heb je wel eens in de woestijn gelopen? Zo niet dan heb je er vast een voorstelling bij. 
Warm, veel  zon, droog en je wordt er dorstig van. Jezus gaat naar de woestijn. Wel 40 
dagen lang! Daar stelt satan Hem op de proef. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen 
die voor Hem zorgen.  
Kijk op:  https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst voor de werkjes van deze 
week. Die kun je uitprinten en thuis maken. Elke week zetten we er ook een liedje, 
nieuws en plaatjes op. Mocht je zelf iets leuks weten voor deze site.  
Mail dat naar:  kindernevendienst@pkndevoorhof.nl Bijvoorbeeld je werkje dat klaar 
is of een mooi liedje, een mooi verhaal of filmpje. 
Vandaag is er jopbasics. Voor de laatste informatie hierover ga naar:  
https://www.pkndevoorhof.nl/jop-basics Op deze website vind je ook een paar mooie 
foto’s die we vorig jaar gemaakt hebben en alles te maken hebben met barmhartigheid.  
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7 weken lang “Een bron van Inspiratie” 
  Vasten actie; “Ik ben er voor Jou” 

   Villa Vrede , een dagopvang voor vluchtelingen 

https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst
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Zondag 21 februari, thema; Wat een plek!   
 
Vandaag de eerste van zes zondagen in de 40-dagentijd. Een aparte periode met een 
eigen kleur: paars. Paars bepaalt ons bij de ingetogenheid van deze tijd voor Pasen. 
Wij volgen de weg van Jezus Christus, naar Jeruzalem. Een weg die vanaf het begin 
ook getypeerd wordt door tegenstand en lijden. Dat wordt al duidelijk in het eerste 
verhaal dat we op deze zondagen lezen: ‘de verzoeking in de woestijn’.   
Kind op Zondag koos voor de 40-dagentijd als thema: ‘Levensweg’ en Kerk in Actie 
koos als thema: ‘ik ben er voor jou’. Het zijn twee mooie thema’s, die beide op een 
eigen wijze aangeven waar het in de 40-dagentijd om gaat. Beide thema’s zullen de 
komende weken dan ook regelmatig terugkeren, want Jezus is er op zijn levensweg 
voor jou! We staan zo iedere zondag even stil bij een plek op Jezus levensweg waar 
telkens opnieuw duidelijk wordt hoe Hij er voor jou wil zijn. Vandaag dus de woes-
tijn, wat een plek..!! Dat Jezus broodnodig is krijgt onder andere op een mooie ma-
nier ‘handen en voeten’ in het project van Villa Vrede…. 
 
 
 
 
 
40-dagen tijd   
Met activiteiten rond V&O 
 
De 40-dagen tijd leent zich bij uitstek voor bezinning en reflectie op je geloofsbeleving.  
De taakgroep Verdieping & Ontmoeting organiseert activiteiten om je hierbij handvatten 
te geven. Daarbij hebben we altijd als basis ‘Samen’ gehad; Samen geloven, hopen en 
liefhebben.  
Samen gemeente zijn. Maar juist dat samen is nu natuurlijk lastig…  
Binnen de geldende beperkingen hebben we gezocht naar activiteiten die wel doorgang 
kunnen vinden. Want ook al zijn we niet fysiek samen, we kunnen wel ‘in de Geest’ 
samen zijn en elkaar op die manier helpen en ondersteunen.  
Na elke zondagse Eredienst is er de mogelijkheid tot (online) ontmoeting . 
Geef je hiervoor op via ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Project Villa Vrede;     
 zondag 21 februari 
 

Een van de kerndoelstellingen van Villa Vrede is om bezoekers het broodnodige te bie-
den. Dat kan gaan om het samen maken en eten van een warme maaltijd, het uitdelen 
van poncho’s tijdens een van die Nederlandse regenachtige dagen, fietslampjes om aan-
houding door politie te voorkomen, het draaien van een was wanneer iemand geen thuis 
heeft, en ga zo maar door. De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat grote hulp vaak 
zit in kleine dingen. 
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Via IBAN Diaconie overmaken op 
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68  
t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v.  
Diaconaat 40 dagen Villa Vrede Utrecht 
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