
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
   
 
 
Berichten uit de Gemeente: 
-  
 
 
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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 9 januari 2022 
 

Eerste zondag na Epifaniën 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur    

Voorganger                         : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst               : Evert van Asselt 
Diaken          : Jan Boeve 
Orgel/Piano                 : Wim van Hoek 
Zang                                        : Betting Kroese, Hilde van de Berk 
Lector                                 : Erna Veldhuizen 

Kindernevendienst         :  Annemiek van der Wansem 
Koster          : Albert Timmerman 
Beeld, Beamer                  : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid          : Reinier Vunderink 

 

Zingen 
Aanvangslied          : Psalm 100:1,3,4  
Kyrie met           : Lied301 c   
Gloria           :  Lied 302a   
Kindernevendienst verhaal n.a.v.: Johannes 1:19-34   

        : Lied 528:1,2,3   
       Lezing     : Jesaja 42:1-9  
        : Lied 494   
        : Lied 459: 1,2,3,4,7   
      Bevestiging van Sierd Smit   
      Uit de gemeente geroepen 
      Inleiding 
           : Lied 680:1,2,3   
      Gelofte 
      Gebed 
        : Lied 363:1   
     Vraag aan de gemeente  
        : Lied 973    
     Gebeden 
     Slotlied     : Lied 362:1,2   
 
 
 
Vandaag, zondag 9 januari, wordt Sierd Smit bevestigd als ouderling met als opdracht het 
voorzitterschap van de kerkenraad 
 
 
Volgende week, zondag, 16 januari is de dienst een oecumenische viering, samen met de RK 
Catharinakerk in het kader van het gebed voor de eenheid.  
Voorgangers zijn dan: Angelique Martina en ds Pieter Koekkoek 
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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 administratieve kosten vallen. Veel van 
ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te maken en bij de 
uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
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 

 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg : 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. Wij wensen iedereen een heel 
gelukkig en gezond Nieuwjaar. Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht voor Amnesty In-

ternational, want Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld 
omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze 

vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten 
verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de we-

reld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regerin-
gen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun 
beleid te veranderen.  

Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten 
in hun land. Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, 

beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om 
een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrij-

heid, 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. In decem-
ber was de Write for Rightsactie. Wij hebben hier ook aan meegedaan. 
 Zaterdag 11 december is er geschreven in het cultuurhuis en door de mensen thuis. Ook zijn er 

kaarten gemaakt en brieven geschreven op verschillende scholen. In totaal zijn er 587 brieven 
geschreven en 380 kaarten! Een fantastisch resultaat! Hartelijk bedankt aan iedereen die aan 

deze actie heeft meegedaan. 
 

VOEDSELBANK Woudenberg en Scherpenzeel  
Lieve mensen van De Voorhofgemeente, Met verbazing, vreugde en dankbaarheid ontvingen we 
afgelopen jaar elke week weer artikelen voor de klanten van de voedselbank. Fijn dat u dat deed. 

Naast de artikelen die we wekelijks vanuit het depot in Amersfoort ontvangen zijn er lokale win-
keliers, verenigingen, kerken, scholen en particulieren die zorgen dat we mooie pakketten kun-

nen samenstellen. We ontvangen ook regelmatig financiële giften. Daarvan kopen we verse 
groenten en fruit, luiers voor de kleinsten en andere noodzakelijke dingen. Vanuit het Armoede-

fonds ontvingen we het afgelopen jaar mondkapjes en zelftesten. We hopen dat u ook in 2022 
weer de weg vindt naar de dozen of kratten om iets te doneren. Wij maken er graag weer mooie 

pakketten mee! Namens de klanten van ‘Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel’ hartelijk 
bedankt en alle goeds toegewenst voor 2022!   
 
 

Samen aan tafel voor iedereen:  
Het komt niet als een verrassing gezien de nog steeds van kracht zijnde Coronaregels maar daar-
door zijn wij helaas genoodzaakt  ook  het geplande diner voor vrijdag, 14 januari 2022 hierbij 
voor de goede orde te annuleren.  
Hopelijk brengt Februari  ons positief  nieuws. We houden u op de hoogte.  
Het Team.  
   
Kerkdiensten alleen digitaal vieren via Kerk-TV live: 
Tijdens de persconferentie op18 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 houden. Om deze reden heeft 
onze kerkenraad besloten geen bezoekers meer tot de kerkdiensten toe te laten tot en met zondag 
9 januari 2022. 
 
Kerkbalans 2022 en méér:  
Het spandoek is opgehangen bij de kerk. De enveloppen met de bouwstenen zijn rondgebracht in 
de gemeente. O ja, hebt u de bijgesloten brief goed gelezen? De taalfout ook ontdekt? Vanaf dit 
weekend worden zowel de enveloppen als de e-mails verspreidt voor de actie Kerkbalans 2022 
en de € 2,- actie. Vanaf zondag wordt ook de bouw van de veelkleurige kerk in beeld gebracht. 
Vergeet niet om uw steentje bij te dragen. Dat kan door zelf te brengen op werkdagen van 19.00 
– 20.00 uur of in de brievenbus bij de kerk te deponeren.   
 
Givt wordt à 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 
 
M&M (Music & More): 
Deze keer wordt de muzikale oppepper georganiseerd door en voor jongeren. Alle jongeren en 
iedereen die jong wil zijn, kan hier digitaal bij zijn via Kerk TV |(live) . 
Save the date: zondag 16 januari 19.00 uur. 
Hartelijke groet, 
Namens Verdieping & Ontmoeting 
Dorith, Jaap, Jannette 
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