
 

 

Bloemen:   
  
Liturgische Bloemschikking: 
2e zondag in de 40-dagentijd. 
Vandaag speelt het verhaal van Jezus zich af op de berg. 
Drie van Jezus’ discipelen zijn erbij als Jezus de berg opgaat. 
Boven op de berg verandert Jezus van gedaante en wordt zijn kleding stralend wit. 
Ook heeft hij daar een ontmoeting met Mozes en de profeet Elia. 
Een glimp van het koninkrijk van God wordt zichtbaar, wanneer er een stem uit de 
hemel zegt: Dit is mijn geliefde Zoon. 
In de schikking is de regenboog en de 1e boog van de tunnel weggehaald. 
In plaats van het zand ligt er groen mos en ook zijn er de groene ranken van de klimop. 
Beide staan zij symbool voor Gods eeuwige trouw. 
Voor de tunnel staat hoog een witte amaryllis te bloeien als verwijzing naar Jezus, Het 
Licht. En als verwijzing naar het helder wit van zijn kleding. 
   
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. 
- Mevr. Wil van Ramshorst-Lozeman, Laan van Nieuwoord 8 is opgenomen in het 
hospice Bosch & Duin, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin. Afdeling Koreander 
kamer 3 
 
 
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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28 Februari 2021 
Reminiscere 

Gedenk 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur  
Predikant         : drs. Roel van Riezen uit de Glind 
Ouderling van dienst                          : Rob Koelewijn 
Diaken                                        : Jan van Bentum 
Orgel/Piano                     : Jaap van Dijk 
Zang            : Hilde van de Berk 
Kindernevendienst         : Peter van der Krans 

Beeld, Beamer    : Jozef Jan Vonhof, Mirjan Schep 
Geluid                      : André van Dijk 
Koster     : Alexander Mateman 

Liturgische Bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Zingen 
      :  Psalm 42 :1 
      : Opwekking 488 alle verzen 
Kinderverhaal n.a.v. Marcus 9: 2 tot en met 13 
Schriftlezing      : Marcus 9 vers 2 tot en met  13 

           : Lied 576B: 1, 2 
           : Het liefste lied van overzee 54: 1, 2 en 5  

           : Psalmen voor nu 42: 1 en 3 plus refrein. 
 
Thema:  ik wil dichtbij God zijn 
 

 
Biddag voor gewas en arbeid: 
Op woensdag 10 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. De Raad van kerken houdt komen-
de week een digitale bijeenkomst met het thema “Houd moed, sta op, Hij Roept u”. Tijdens 
deze bijeenkomst wordt o.a. de meest actuele problematiek in Nederland over vluchtelingen 
aan de orde gesteld met bijzondere aandacht voor de positie van de ongedocumenteerden. Tij-
dens de dienst op 10 maart zal via een film of een interview vanuit Villa Vrede aandacht ge-
schonken aan hoe vrijwilligers omgaan met deze problematiek. Via Kerkdienst gemist kunt u 
deze dienst volgen vanuit De Voorhof om 19.30 uur en wordt voor Villa Vrede  gecollecteerd. 
 
 
Gebedsviering St. Maartenparochie vanuit ‘De Voorhof: 
Op onderstaande zaterdagavonden worden, door de St. Maartenparochie verzorgde, Gebeds-
vieringen uitgezonden via de faciliteiten van ‘De Voorhof’. De St. Maartenparochie heeft deze 
mogelijkheid niet en daarom stelt ‘De Voorhof’ haar faciliteiten beschikbaar aan de parochie. 
27-02-2021 Gebedsviering – van 19.00 u. – 20.00 u. 
06-03-2021 Gebedsviering – van 19.00 u. – 20.00 u.  
Via ‘Kerk-TV live’ kunnen ook wij deze vieringen volgen. 
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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: 40dagentijdcollecte Protestantse Kerk Missionair werk. 
Voor iedereen een kerk In Nederland gaan er steeds minder mensen naar 
de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. 
Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier de-
len ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op 
zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniers-
plekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 
‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 
160 pioniersplekken ontstaan.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt.  
Een kerkgebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
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 Maart 2021:  
De laatste restjes sneeuw hier en daar, pekel op de weg, dus zo wéér vies. Geen enkele reden om 
de auto een schoonmaakbeurt te geven  door de wasstraat te bezoeken.  Maar de schoonmaak is 
wel degelijk aan de beurt maar nu in combinatie  met ons eigen wasprogramma in de wasmachi-
ne'straat’ thuis. Want deze maand staan er allerhande wasmiddelen op de lijst. Voor de witte was, 
de gekleurde was, de inweek was, de verschoten was, noem maar op was. 
In poedervorm, vloeibaar, in capsules en in pods, enz. Heel veel  wissewasjes mogelijkheden 
dus. En als er zo tussendoor een afwasmiddel  meekomt vinden we dat zeker geen bezwaar.  
Dank voor uw bijdrage deze maand en mocht die er al zijn; wees gerust:  
wij hangen de vuile was zéker niet buiten! 
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.  
 
Filmavond: Road to Emmaus 
Een avondje film kijken met nabespreking.….. Dat kan vrijdag 12 maart om 19.45 uur. Via de 
link op de website kijken we thuis mee in De Voorhof. De film, die vertoond gaat worden, heet 
‘Road to Emmaus’  (op weg naar Emmaus) en is Nederlands ondertiteld. Aansluitend rond 20.15 
uur houden we een gezellige nabespreking.  
Geef je op voor de nabespreking via ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
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. 
 
Start als kerkelijk werker in Maarsen: 
Met ingang van 1 maart gaat Alette van de Lagemaat starten als kerkelijk werker voor het senio-
renpastoraat van de Ontmoetingskerk in Maarsen (www.ontmoetingskerkmaarssen.nl) 
Op zondag 28 februari om 10:00 uur in Kerkcentrum Open Hof word zij bevestigd  door ds. Co-
rinne Groenendijk.  
De dienst is online te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/102/events/live 
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Kindernevendienst zondag 28 februari 
 
 

 

. “Tussen hemel en aarde” Marcus 9:2-10 
 

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. (weten jullie nog, als in de 

Bijbel een ontmoeting op een berg plaats vindt dan gebeurd daar iets bijzonders.) 

Boven op de berg worden Jezus kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en 

Elia twee profeten uit vroeger tijden. En er klinkt een stem uit de hemel die zegt: 

“Dit is mijn geliefde Zoon”  Een paar weken geleden hadden we het over de 

doop van Jezus. Weten jullie nog? Toen zei God dit ook.  

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. 
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“Ik ben er voor jou”  
7 weken lang “Een bron van Inspiratie” 

https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst
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Thema: 

 
Ik wil dichtbij God zijn. 

 
 De kindernevendienst vertelt het verhaal  

over Jezus' verheerlijking op de berg.  
Ook de rest van de viering staat in het teken van deze 

 Bijbel tekst Marcus 9 vers 2-13.  
Het bijbel verhaal laat zien hoe dicht 

Jezus bij God is.  
Wat betekent dat voor ons? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Project Villa Vrede 

 een dagopvang voor vluchtelingen 

 

                           Fiets project                                                                                         

Een fiets is een noodzakelijk bezit voor onze bezoekers die door de identificatie-

plicht hoge drempels ervaren om gebruik te maken van het openbaar vervoer en 

voor wie een auto al helemaal niet is weggelegd. Het fietsproject wordt gedragen 

door twee deskundige vrijwilligers, die gemiddeld 4 tot 6 fietsreparaties per 

week uitvoeren. Nieuwe fietsen zijn voor onze doelgroep veelal onbetaalbaar en 

daarom zijn in 2019 38 fietsen opgeknapt en vergeven. Bij Villa Vrede is ook 

gereedschap beschikbaar voor bezoekers om zelf te sleutelen. 
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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 

40-dagen tijd met activiteiten rond V&O 

Leuke en inspirerende activiteit!                                Een acti-

viteit die u doet op uw eigen tijd. ’s Ochtends of ’s middags. Vanaf de Voorhof 

is er een mooie route uitgezet. Leuk om te wandelen of te fietsen.                                                                                            

De uitdaging is om niet zomaar te wandelen of te fietsen, maar om dit ‘op de 

Emmaüs manier’ te doen. Nadenkend, biddend, bezinnend, verwonderend. Dat 

kan samen, maar ook alleen. Laat het een ‘Emmaüs beleving’ worden, wande-

lend met een ‘onvermoede derde’. Op weg naar Pasen, op weg naar de opgesta-

ne Heer.  Al wandelend in gesprek over de dingen van het leven. Over de heils-

gebeurtenissen, zoals eens de Emmaüsgangers deden. De route staat op de 

website van onze kerk: www.pkndevoorhof.nl  

Of e-mail ontmoeting@pkndevoorhof.nl Of bel 06 11286220 
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