
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
   
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Ab en Nelly Leeuwis (De Plantage 2) waren 28 december 55 jaar getrouwd. Wij wil-

len hen van harte feliciteren met dit mooie jubileum en wensen hen nog een heel aantal 
mooie en gezegende jaren samen.   
 
 
 
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.  
 
 
Voedselbank Januari 2022:   
Wat zal het Nieuwe Jaar ons brengen? Hopelijk veel goeds  voor ons allen maar met 
name ook voor  de gebruikers die afhankelijk zijn van de Voedselbank.  Als Voorhof 
Gemeenschap is het fijn (en noodzakelijk) dat wij in het jaar 2022 weer in bescheiden 
mate ons steentje kunnen bijdragen. Het ondersteunt  een gemeenschappelijk ge-
voel  dat u met velen maandelijks gehoor geeft aan de letterlijk-en figuurlijke 
’boodschap’ voor uw bijdrage. Een VOOR-HOFfelijk gevoel moet u maar denken. 
Geweldig dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen.  
Hartelijk dank namens de Voedselbank en zijn/haar klanten. 
En om deze boodschap rustig te laten indalen doen we dat onder het genot van een 
heerlijk bakje koffie. Je zou dus kunnen zeggen voor de komende maand; 'boontje’ 
komt om zijn maandelijks loontje!  Koffie dus voor de maand Januari. 
Dank u wel. 
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 2 januari 2022 
 Epifaniën 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   Nieuwjaarsontmoeting ´De Voorhof´ 

Voorganger                         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst               : Alice Bossema 
Diaken          : Gerry Thiescheffer 
Orgel/Piano                 : Berend van Surksum 
Zang,  Dwarsfluit                                     : Angelique Martina, Betting Kroese, Trees Meijer-
Lector                                 : Johan Thiescheffer 

Kindernevendienst         :  Géliene Boshuizen 
Koster          : Bert van Ravenhorst 
Beeld, Beamer                  : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid          : Ronald Maijen 

Zingen 
Aanvangslied   : Lied 8b: 1, 2, 3, 4 en 5 
Kyriegebed met   : Lied 598 
Gloria     : Lied 518: 1 en 4 
Vertelling n.a.v. Mattheus 2: 1-12  
         : Lied 520: 1-7 

       Schriftlezing        : Genesis 25: 1-5 (bijbel in gewone taal) 
              Jesaja 60: 1-5 (bijbel in gewone taal) 
            : Lied 473: 1, 2 en 3 
            : Lied 526: 1, 2 en 4 
     Gebeden met gezongen ´Onze Vader´ : Lied 1006 
     Slotlied en zegen         : Opwekking 58 Evangelische liedbundel 79 
 

Bij deze dienst:  Thema:                   Weet jij het…?       
De eerste zondag van het nieuwe jaar heet ´zondag Epifanie´, letterlijk betekent dat 
´verschijning´ of ´aan het licht brengen´. We horen vandaag o.a. het verhaal van ´de wijzen uit 

het Oosten´. Zij zagen een groot LICHT, een licht dat hen bij Jezus bracht. Deze wijzen, wie 
zijn dat eigenlijk? De geschiedenis vertelt ons dat het er drie waren, dat ze alle genera-

ties vertegenwoordigden en ook alle toenmalig bekende werelddelen. In de loop van 
de geschiedenis kregen ze ook namen: Casper (20 jaar uit Afrika), Melchior 40 jaar uit Euro-

pe) en Balthasar (60 jaar uit Azië). Het evangelie van Matheus vertelt ons slechts: ´Toen Jezus 
geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit 
het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 

hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. ´ Mattheus is 
ook de enige evangelist die over hen vertelt. Zijn de wijzen soms de nakomelingen van Abra-

ham en Ketura, die volgens Genesis 25 naar het Oosten worden gestuurd. Of staan ze meer in 
het licht van Jesaja 60: ´De volken en hun koningen, ze komen allemaal naar je toe, Jeruzalem. 

´ En waarom schrikt Herodes zo, is hij bang voor een politieke rivaal? Of beseft Herodes dat 
dit kind de wereld kan veranderen? Hoe het ook zij, de ster gaat voor de wijzen uit en zorgt 

ervoor dat zij het kind vinden. Als ze het kind en zijn ouders hebben gevonden stralen zijn als 
een ster en worden vervuld met diepe vreugde. Zo begint Mattheus zijn evangelie met mensen 
van ver, die aangetrokken worden door het LICHT. Het is alsof hij wil tonen hoe groot 

de kracht van dit LICHT is en dat hij wil benadrukken dat dit licht over grenzen heen gaat en 
niet alleen voor Joden-Israël is bestemd. De wijzen/koningen hebben de Heer gezien. Ze heb-

ben hu doel bereikt. Ze hebben hun knieën gebogen voor God. Ze hebben stilgestaan bij Gods 
luister, ze hebben Epifanie gevierd! Vol blijdschap kunne ze de terugweg aanvaarden, maar ze 

blijven scherp. Ze sluiten de ogen niet voor de actuele bedreigingen en gaan via een andere 
weg terug. Wat zou de boodschap voor ons kunnen zijn, en wat is wijs, weet jij het……?? 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 
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Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat, Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die 
om welke reden dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan via de Appostel-app of overmaken  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Nieuwe ambtsdrager: 
De kerkenraad laat u nogmaals weten, dat gemeentelid Sierd Smit bereid is de taak van ouder-
ling op zich te nemen met als bijzondere taak, het voorzitterschap van de Kerkenraad. 
Wanneer u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van bovengenoemd 
gemeentelid in de functie van ambtsdrager, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de 
scriba op uiterlijk 5 januari 2022. 
Onder voorbehoud van geen bezwaar zal Sierd Smit bevestigd worden tijdens de kerkdienst van 
9 januari 2022 als ouderling met de bijzondere opdracht het voorzitterschap van de kerkenraad. 
 
Kerkbalans 2022 en méér: Het is weer zover. Maandag 3 januari a.s. wordt er weer een Kerk-
balans spandoek opgehangen bij de kerk. In deze week ontvangt u de envelop met de bouwste-
nen voor het bouwen van en aan onze veelkleurige gemeente. Vanaf zaterdag 8 januari a.s. kunt 
u de enveloppen voor Kerkbalans 2022 en de € 2,- actie in de brievenbus of in uw mailbox vin-
den. Laten we er niet alleen naar kijken, maar óók daadwerkelijk in actie komen. 
 
Kerkdiensten alleen digitaal vieren via Kerk-TV live: 
Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. is bekendgemaakt dat 
Nederland in lockdown is gegaan. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met zaterdag 15 
januari a.s. om 05 uur. De maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant 
van het COVID-virus op korte termijn te vertragen en de zorg voor iedereen toegankelijk te hou-
den. Om deze reden heeft onze kerkenraad besloten geen bezoekers meer tot de kerkdiensten toe 
te laten tot en met zondag 9 januari 2022. 
 

Givt wordt → Appostel-app: 
Onze gemeente stapt over op het gebruik van de Appostel-app als aanvullende geefmogelijkheid 
voor de collecte. Het geven via de Givt is vanaf januari 2022 niet meer mogelijk. Op de website 
staat hoe u App kunt installeren en u vindt er ook een filmpje met uitleg. Of u nu thuis meekijkt 
of als u geen contant geld mee hebt tijdens de dienst. Met de Appostel-app kunt u gewoon blij-
ven geven. Open de app, klik op 'Geef aan een collecte of doel' en kies 'Collecte in kerkdienst'. 
Klik op 'Gift' en vul de bedragen in voor 1e, 2e en 3e collecte. Het makkelijkst werkt het als u 
kiest voor 'Tegoed'. De eerste keer krijgt u de melding dat u te weinig tegoed hebt. U kunt nu 
kiezen voor 'Tegoed opwaarderen'. Dit doet u via iDEAL. Vervolgens worden de bedragen die u 
bij de collecte hebt ingevuld afgeboekt van uw tegoed in de app. U kunt het vergelijken met het 
vooraf overmaken van een bedrag waarmee u de collectebonnen bestelde. 
De Appostel-app is natuurlijk handig voor collectes, maar biedt meer dan dat: u vindt er ook de 
Zondagsbrief, De Schakel, u leest er wie er in de komende kerkdienst een rol hebben. De app 
bevat contactenlijst waarin u de contactgegevens van andere gemeenteleden vindt. Uiteraard 
staat het u vrij om te beslissen of u daarin ook opgenomen wilt worden. Heeft u vragen over de 
app, stuur dan een mail naar Johan de Kruijf: systeembeheer.cvk@pkndevoorhof.nl 

 
Liturgie voor de dienst op Oudejaarsavond om 19.30 uur 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
Voorganger   : Pieter Koekkoek 
Zang    : Betting Kroese en Angelique Martina 
Piano/orgel   : Jaap van Dijk 
Ouderling   : 
Diaken   : Gerry Thiescheffer 
Lector   : Gerry Thiescheffer 
Geluid   :Martin Standaart 
Beeld    : Mirjan Schep 
Beamer   : Jan van Bentum 
Koster   : Ad Kleinveld 

 
Aanvangslied  : Psalm 121 
Zingen   : Psalm 90a : 1 
Lezen    : Psalm 90 : 2, 3  
Zingen   : Psalm 90a : 4 
Lezen    : Psalm 90 : 12-14 
Zingen   : Psalm 90a : 5 ,6 
Lezing    : Jesaja 51: 1-6 
    : Psalm 91a 
Lezing    : Romeinen 8:31-39 
    : Lied 675:2 
    : Lied 511 :1, 5 ,6, 7 
Slotlied   : Lied 513 
 
Collecte: Plaatselijk Diaconaat, Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
 

Creatieve ochtend. 
Vanwege de lockdown gaat de creatieve ochtend op woensdag 3 januari helaas niet door. 
Terwijl ik dit schrijf, is het buiten grijs en grauw. En vanwege de coronamaatregelen soms ook 
wel een beetje in mij. En toch, blijf ik hopen dat we elkaar in goede gezondheid en helder licht 
in 2022 regelmatig kunnen ontmoeten. 
Een vriendelijke groet, Sarianne van Oosterum tel.: 0630670363 
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