
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
 

  
Liturgische Bloemschikking: 
3e zondag in de 40-dagentijd. Vandaag is Jezus te vinden in de tempel. 
Daar is het druk vanwege de voorbereidingen voor Pesach. Mensen uit de wijde omtrek 
komen een offer brengen. Maar handelaars en geldwisselaars maken er een markt van. 
Een duistere plaats waar geld de boventoon voert. Jezus kan het niet verdragen en her-
stelt de orde: ‘maak geen markt van het huis van mijn Vader. Geen winst, maar offers! 
Schep ruimte zodat de eredienst in de tempel weer tot bloei kan komen!’ 
In de schikking is weer een boog weggehaald. 
Bij de ingang van de tunnel zijn een zweep en bezem 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 weer thuis na opname revalidatiecentrum. 
- 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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7 Maart 2021 
Oculi 

(mijn ogen zijn gericht op de Heer) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                          : Alice Bossema 
Diaken                                        : Tiny van Dijk 
Orgel/Piano, Zang                  : Piet de Vries, Ton Kaljee 
Kindernevendienst        : Arieëne Koelewijn  
Beeld, Beamer, Geluid                 : Mirjan Schep, Jan van Bentum, Jaap Siegers 
Koster                      : Ad Kleinveld 

Liturgische Bloemschikking: Henneke Loosman, Els van der Burgh 
 
Zingen 
Aanvangslied   : Psalm 25: 7 en 8 
    : Psalm 119: 1 en 37 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 2: 13-22 
    : Lied 187: 1-4 
Schriftlezing     : Romeinen 7: 14-25 (BiGT) 
    : Lied 840: 1, 2 en 3 
    : Lied 1001: 1 en 3 

Gebeden met gezongen “Onze Vader”: Lied 1006 
      Slotlied                : ‘Prijs de Heer’ 
 

 

Bij deze dienst:  Thema: Heilig huis, een onderdak…!!!                   
Op deze 3e zondag in de 40-dagentijd nodigen de teksten ons uit om vanuit de ervaring van 
de uittocht uit Egypte en Pasen terug te kijken naar de tijd daarvoor. Het verleden komt daar-
door in een ander licht te staan. Jezus is in Jeruzalem, het is net voor Pasen, en hij gaat naar de 
tempel. Op deze plek mogen ook de ´tien geboden´, de leefregels van God (je vindt ze in Exo-
dus 20 en Deuteronomium 5) op een bijzondere manier tot hun recht komen. Deze leefregels 
zijn de basis voor onze westerse joods-christelijke samenleving. Lees daar meer over in de 40-
dagenkalender bij het gedeelte van 7 en 8 maart. De Tien geboden (leefregels) willen onder 
meer duidelijk maken dat God zich telkens opnieuw bekent maakt als de God van het nieuwe 
begin. God die zegt: ‘IK ben de God van de nieuwe kans, van de verzoening, van alle men-
sen die opnieuw met mij beginnen. Daarom heb mij lief boven alles en de naaste als je-
zelf.’ Zo wil God ook in de tempel worden gekend en beleden. Echter door handelaren en 
geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuiskomen bij God: het is 
een soort markt geworden. Johannes vertelt niet alleen over geldwisselaars en duivenverko-
pers, zoals de andere evangeliën. Heel beeldend zien we ook runderen en schapen in de tempel 
rondlopen (zie ook lied 187). Runderen, schapen en duiven werden verkocht om een offer te 
kunnen brengen. Daar is niets mis mee, maar… het lijkt er sterk op dat de commercie de bo-
ventoon is gaan voeren. Op een manier zelfs dat het de ware ontmoeting met God in de weg 
staat. Dat wil er bij Jezus niet in, én daar probeert HIJ iets aan doen! Hij gooit tafels omver en 
geld op de grond: ´jullie hebben een markt (rovershol, zegt de NBG) gemaakt van het huis van 
mijn Vader…´ Op het tempelplein in Jeruzalem rekende Jezus af met een geloofsvoorstelling 
die van God zoiets als handelswaar maakt. ‘Mensen doen regelmatig verkeerde dingen, ook als 
ze het goede willen doen’ zegt Paulus in de brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 7 probeert hij 
ons duidelijk te maken, dat God daar woont waar mensen ten volle zijn Beeld willen dragen en 
er in liefde en mededogen voor elkaar willen zijn. Ook Paulus is van mening dat de 
Tien Geboden/leefregels daarin een belangrijke rol spelen. 
Zie verder op de binnenzijde P. 2 
 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

 
P.4 

P.1 

mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com
mailto:dskooistra@mjkooistra.nl


 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

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

Vervolg bij deze dienst; 
Aan jou de vraag: Hoe zet jij je in voor Gods heilig huis en de ware ontmoeting met Hem? 
Jezus laat daar iets van zien op het tempelplein. Het volk Israël leert het gaandeweg de tocht door 
de woestijn. Paulus probeert het ons in zijn leven en brieven duidelijk te maken. Villa Vrede doet 
dat o.a. door het project ‘Sportify’. V&O wil met de film ‘Road to Emmaus’ (12 maart) en het 
gesprek daarover dichterbij komen. In de dienst van 7 maart wil ik ook proberen dichter bij 
het fundament van het ‘heilig huis…’ te komen. 
 
Collecte: 
1e Collecte: Kerk in Actie Zending: Colombia Jeannet Bierman: theolo-
giedocent in Colombia Het jarenlange gewapende conflict in Colombia 
heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde 
plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent 
dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2020 is Jeannet Bierman na-
mens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met 
haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust 
ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeente-
leden om te zien naar anderen.  
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 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, vloei-
baar, in capsules en in pods, enz. Heel veel  wissewasjes mogelijkheden dus. En als er zo tussen-
door 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: 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 Voedselbank brengt.  U moet dus op vrijdag voor 10.30 uur uw bijdrage ingeleverd hebben.  

Woensdag 10 maart Biddag voor Gewas en Arbeid: 
Biddag kun je zien als een reminder. Het lijkt wel alsof we de touwtjes in handen hebben en zelf 
alles kunnen regelen, maar eigenlijk zijn we ontzettend afhankelijk van anderen, van de omstan-
digheden, van God. Biddag is een oefening in bescheidenheid. Je bent maar een klein radertje en 
dat is genoeg. Als moderne mensen denken we wel dat we veel onder controle hebben. Tegelijk 
dringt ook steeds meer het besef door hoe klein onze invloed is. De grote milieuproblemen, zoals 
de klimaatsverandering, zijn daar een voorbeeld van. Mensen kunnen zich daar machteloos bij 
voelen. Wat heeft het allemaal voor zin als je werk toch geen verschil maakt? En daarbij hebben 
veel mensen ook zogeheten ‘bullshit jobs’, een wat lompe term waarmee banen worden aange-
duid die geen duidelijk nut hebben. 
Biddag betekent dan ook: zeker, je hebt weinig invloed, maar God vecht met je mee. God werkt 
in de geschiedenis op een subtiele manier door alles heen en duwt de dingen in zijn richting, naar 
zijn prachtige toekomst toe. Hij helpt het kwaad voorkomen en doet het goede bloeien. 
In de dienst van 10 maart (19.30u) zullen we daar onder andere ook bij stilstaan.  
Daarnaast krijgt het project van Villa Vrede in Utrecht de nodige aandacht. We lezen uit prediker 

 
3 en Marcus 4: 1-9. Lees bijvoorbeeld ook nog eens de meditatie in de Schakel van maart. 
Collecte: Project Villa Vrede Utrecht. Een van de kerndoelstellingen van Villa Vrede is om be-
zoekers het broodnodige te bieden. 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, fiets-
lampjes om aanhouding door politie te voorkomen, het draaien van een was wanneer iemand geen 
thuis heeft, enz. De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat grote hulp vaak zit in kleine dingen. 
 
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 maart. 
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 
 
Gebedsviering St. Maartenparochie vanuit ‘De Voorhof: 
Op onderstaande zaterdagavonden worden, door de St. Maartenparochie verzorgde, Gebedsvie-
ringen uitgezonden via de faciliteiten van ‘De Voorhof’. De St. Maartenparochie heeft deze mo-
gelijkheid 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. 

     POTGROND: 
   Wat een prachtige potgrond dag hebben we zaterdag 27 februari jl. met        
     elkaar beleefd. En wat een hulp heeft het potgrondteam gehad. Verkopers    
 en beladers bij De Voorhof en 3 bezorgteams die vanaf de Griftdijk op pad  
 zijn gegaan. De opbrengst is nog niet bekend, maar we hebben wel een  
 mooie omzet gedraaid. Maar, let op! We hebben er voor gezorgd dat er   
 nog voldoende voorradig is. De actie loopt dus gewoon door. Voor wie  
 dat nog niet heeft gedaan, u kunt weer online bestellen via onze website 
 www.pkndevoorhof.nl en aangeven of u zelf komt halen, of dat u uw  
 bestelling thuis bezorgt wilt hebben. Zaterdag 20 maart a.s. is de  
 potgrondstraat bij De Voorhof weer geopend. Wilt u sneller in het bezit zijn  
 van de aangeboden producten, kom dan vanaf heden naar Griftdijk 15 en  
 neem direct potgrond een tuinbemesting mee. Afhaaltijden zijn zaterdag  
 van 9.00 uur tot 13.00 uur en maandag tot en met vrijdag van  
      13.00 uur tot 17.00 uur. Maak het bekend aan familie, vrienden en buren. 
 
 

P. 2 P. 3 

mailto:ontmoeting@pkndevoorhof.nl
http://www.pkndevoorhof.nl


 
Kindernevendienst zondag 7 maart 

 
 

 
“Heilig huis” Johannes 2:13-22(25) 
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“Ik ben er voor jou”  
7 weken lang “Een bron van Inspiratie” 

Jezus verjaagt de handelaars van het tempelplein. Hij zegt dat ze een 
markt maken van het huis van Zijn Vader. Waar wordt jij heel erg boos 
van? Zo boos dat je dat met een bezem weg wilt vegen?  
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 Bij-
voorbeeld je werkje dat klaar is of een mooi liedje, een mooi verhaal of 
filmpje. 

https://www.pkndevoorhof.nl/kindernevendienst
mailto:kindernevendienst@pkndevoorhof.nl


 
Thema: 

 
Heilig huis, een onderdak… 

 
 

 
Op de 3e zondag in de 40-dagentijd is de halte op Jezus levensweg de tempel in 
Jeruzalem: het huis van God, een heilig huis. Maar God woont tocht overal én 

HIJ is tocht ook niet aan plaats en tijd gebonden? Inderdaad, dat klopt helemaal, 
maar in de bijbel wordt één plek genoemd waar je God in het bijzonder kunt vin-
den en ontmoeten. Een huis waar HIJ woont en waar HIJ mensen thuis laat ko-
men: de tempel in Jeruzalem. Dit is de plek waar Jezus vandaag tot jou zegt: IK 

ben er voor jou!! 
 
 
 

 

Project Villa Vrede 

 een dagopvang voor vluchtelingen 
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40-dagen tijd met activiteiten rond V&O 

Leuke en inspirerende activiteit!  
 

Gezellig een avondje naar de film 
zit er nog even niet in. Maar we 

kunnen wel thuis allemaal naar de-
zelfde film kijken.  Daarna willen 

wij graag napraten over de film. Dit 
kan allemaal digitaal! 

 

De film ‘Road to Emmaus’  vertelt de 
geschiedenis van de Emmaüsgangers, 
twee mannen onderweg van Jeruza-
lem naar huis, pratend over wat er zo-
juist gebeurd is: de kruisiging van hun 
rabbi Jezus. Ze begrijpen er niets van 
en zijn teleurgesteld. Was Jezus dan 
niet de beloofde Messias?  

Filmavond:  

Road to Emmaus 

 

 

Wanneer: vrijdag 12 maart om 
19.45 uur. 

 
Waar te vinden: net als bij de 

dienst, kerktv live 
 

Meld je aan voor de nabespreking 
rond 20.15 uur: ontmoe-

ting@pkndevoorhof.nl  

Naast andere basisbehoeften is het voor ieder mens belangrijk om actief te 
zijn. Sporten helpt om je fysiek en mentaal beter te voelen. Maar als je geen 
verblijfspapieren hebt, heb je vaak ook geen toegang tot sportclubs en kan 
je geen abonnement afsluiten. Villa Vrede vult dit gat op door bezoekers 
verschillende sportmogelijkheden te bieden. Bezoekers kunnen zwemles 
krijgen; in 2019 waren dat 8 bezoekers. Gedurende het jaar zijn 45 fitness-
pasjes uitgegeven waarmee bezoekers wél naar de sportschool kunnen, door 
de overeenkomst die we met de Utrechtse welzijnsorganisatie Wij 3.0 heb-
ben kunnen treffen. 
 
 
 
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 
of door in Givt App onderstaande QR code te scannen 

Project Sportify  
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