
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente: 

- Dhr. Evert Lagerweij, Klein Lichtenberg 54, is in het Meander Medisch Cen-
trum opgenomen geweest voor een kleine operatie. Gelukkig is alles goed verlopen. 

Evert is inmiddels weer thuis. We wensen hem een spoedig herstel. 
- Mevr. M. Bouman – van Triest (De Henschoterhof) verblijft tijdelijk in zorgcentrum 
Groenewoude. Adres Groenewoude (Kersentuin 1) afd. Bloesemhof appartement 14.  

Ze is heel dankbaar voor alles en wil iedereen bedanken voor de kaarten en berichten. 
 
 
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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 16 januari 2022 
 

Tweede zondag na Epifaniën 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur    

Voorganger                             : ds. Pieter Koekkoek en Angelique Martina 
Ouderling van dienst                   : Arend Hoogers 
Diaken              : Jan Holl 
Orgel/Piano                     : Jaap van Dijk 
Zang                                            : Angelique Martina, Erna Veldhuizen, 
            : Fred Slaghekke, Ton Kaljee 

Saxofoon, Klarinet,             : Nicolien Bouwmeester, Werner van der Burgh, 
Gitaar    : Jannette Maijen          :  
Lector                        : Alice Bossema 
Kindernevendienst             : Arieëne Koelewijn 
Koster              : Alexander Mateman 
Beeld, Beamer                      : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid              : Jozef Jan Vonhof 
 

Zingen 
Aanvangslied    : Lied 289 

       Kyrie met                              : Jezus u bent het licht in ons leven (Taize) 
       Gloria         : Lied 8a:1,3,5,6 

       Kinderverhaal n.a.v. Mattheus 5:14-16 
       Lezing         : Genesis 1:14-18 

            : Lied:985 
       Lezing         : Evangelie  Johannes 8:12 
                           Acclamatie         : Lied 117d (Laudate omnes gentes) 

                           Geloofsbelijdenis        : Lied 344 
       Kaarsen aansteken 

                : Gvl 456:1,2 
       3 kaarsen 

            : Gvl 456:3,4 
       4 kaarsen 
            : GvL 456:5 

       Gebeden 
       Slotlied         : Een ster ging op uit Israël  

         (GvL 601 / Liedboek 496) 

 
 
 
De dienst is een oecumenische dienst voor het gebed om de eenheid 
Het thema is: Licht in het duister 
Vlak voor het dankgebed zullen in de dienst 7 kaarsen worden aangestoken 
Zo ontsteken wij een licht voor allen die wij in onze gebeden noemen, hardop of in stilte. Wij 
nodigen iedereen uit een kaars voor het raam te zetten en zo de gebeden te dragen door het 
licht te ontsteken.  
Mocht u daarna langs een huis wandelen waar de kaars brandt dan weet u dat uw gebeden ge-
dragen worden door anderen. 
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Collecte: 
1e Collecte: Collecte Protestantse Kerk - Ondersteuning gemeenten. Toerusting voor werkers 
in de kerk.  De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. 
Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot 
kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is  
belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 
vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee 

kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & 
Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
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 

 
Kerkbalans 2022 en méér:  
In de afgelopen week zijn zowel de enveloppen als de e-mails verspreidt voor de actie Kerkba-
lans 2022 en de € 2,- actie. De bouw van de veelkleurige kerk zal zondag ook weer in beeld ge-
bracht worden. Er is enthousiast gereageerd en er zijn al veel stenen bijgedragen. Kom zelf uw 
steentje naar De Voorhof brengen op alle werkdagen van 19.00 – 20.00 uur (tot 29 januari) en op 
de dinsdagmiddagen 18 en 25 januari van 13.30 – 16.00 uur en op zaterdagmiddag 22 januari 
van 13.30 – 16.00 uur. Van jong tot oud is van harte welkom. 
 
 
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: Vandaag, zondag 16 januari 19.00 uur.  

Hartelijke groet, Namens Verdieping & Ontmoeting 
Dorith, Jaap, Jannette 

 
Aanpassen coronamaatregelen: 
Op vrijdag 14 januari a.s. is er weer een persconferentie van de overheid over de al dan niet aan 
te passen coronamaatregelen. Omdat we daar nu nog niet op vooruit kunnen uitlopen, raden wij 
u aan om vanaf zaterdag 15 januari de afkondigingen in diensten, de mededelingen op de websi-
te en in de zondagsbrief goed in de gaten te houden. Mochten er wijziging komen ten aanzien 
van het coronabeleid, dan zullen ze via deze weg met u worden gecommuniceerd. 
De kerkdienst van zondag 16 januari wordt in elk geval  nog zonder bezoekers gehouden. 
 
 
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 
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