
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr. M. Bouman – van Triest (De Henschoterhof) verblijft tijdelijk in zorgcentrum 
Groenewoude. Adres Groenewoude (Kersentuin 1) afd. Bloesemhof, appartement 14.  

- Mevr. Zwaan Langeveld moest na een auto ongeval een operatie aan haar enkel on-
dergaan. Zij verblijft nu voor revalidatie in Huize Nieuwoord, Maarsbergseweg 22, 
3931 JH Woudenberg 
- Op 21 januari mochten Jan en Reini van Asselt, Dorpsstraat 32f, vieren dat zij 50 jaar 
waren getrouwd. 
 
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.  
 
 
Opgeven voor de kerkdiensten: 
Opgeven voor de kerkdiensten, het kan weer…: De kerkenraad heeft besloten vanaf 

zondag 23 januari 2022 maximaal 40 gemeenteleden excl. medewerkers toe te laten tot 
de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis Utrecht en vol-

gens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM. De inschrij-

ving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst. Opgeven kan 
via de link op de website van De Voorhof of per telefoonnr. 06 5206 3119. Er wordt 

deze week nog gezongen en musiceert het combo, vanaf volgende week gaan we ook 
weer, beperkt, zingen. Houdt u nog wel rekening met de 1,5 m. afstand tot elkaar, het 

dragen van de mondkapjes en het desinfecteren van de handen wanneer u De Voorhof 
binnenkomt? Gemeenteleden die in hetzelfde huis wonen, mogen bij elkaar zitten. Ook 

willen wij u dringend vragen om, wanneer u of een van uw huisgenoten Corona heeft, 
de kerkdienst niet te bezoeken. 
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 23 januari 2022 
 

Derde zondag na Epifaniën 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur    

Voorganger                            : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                  : Cor Kwakernaak 
Diaken             : Erna Banning, Ronald Maijen 
Orgel/Piano                    : Piet de Vries 
Zang                                           : Hilde van de Berk, Mirjan Schep, Ton Kaljee 
Gitaar, saxofoon                   : Jannette Maijen, Petra Meeuwse 

Lector                       : Johan Thiescheffer 
Kindernevendienst            : Peter van der Krans 
Koster, Gastheer/vrouw    : Bertus Brouwer, Louise en Sophie Wijnberg 
Beeld, Beamer                     : Jacqueline van Ledden, Mariëlle van Bentum 
Geluid             : André van Dijk 

 

Zingen 
Aanvangslied   : Opwekking 815 
    : Psalm 67: 1 
Gloria    : Lied 413: 1,2 en 3 

       Kindermoment        : Vertelling n.a.v. Johannes 1: 35-51 
       Kinderlied         : Evangelische liedbundel 435: 1 en 2 
       Schriftlezing        : I Samuël 3: 1-12 
            : Lied Opwekking 854 
            : Lied 377: 1, 2, 3, 6 en 7 
      Gebeden met gezongen ‘Onze Vader’ : Lied 1006 
      Slotlied en zegen Irisch Blessing 
 
Bij deze dienst:      Thema:                   Komen als geroepen…?     

Vanmorgen horen we twee verhalen over mensen die door God geroepen worden. Het volge-
ling worden staat vandaag centraal. Het is God die mensen tot hun bestemming roept, wordt er 

regelmatig gezegd. Dat kan gaan over een taak, een beroep, een levensvervulling…. Máár wat 
is roeping, én hoe gaat dat in zijn werk, oftewel hoe kom je je roeping op het spoor? En hoe 
kun je in alles wat er op je afkomt Gods Stem, zijn roepen, ontdekken...? 

Het verhaal van de jonge Samuël in de tempel laat zien dat het roepen begint met het noemen 
van je naam! Het betekent, dat je genoemd wordt, gezien, herkend. ‘Zien’ en ‘niet zien’ speelt 

vervolgens een belangrijke rol. Maar óók het gebrek aan zicht en of perspectief. Ten tijde van 
de jonge Samuël was er crisis in Israël, want: ‘er braken geen visioenen door’. Tekenend zijn 

ook de vermeldingen; dat de godslamp in het heiligdom van de Heer bijna uitgedoofd is; én dat 
de ogen van priester Eli dof geworden zijn. Het ziet er allemaal niet heel hoopvol uit. Of toch 

wel…?! Het blijkt dat je ‘ja hier ben ik’ kunt zeggen. Dat doet Samuël!! Voor hem is deze 
roeping daarna doorslaggevend. Zijn roeping heeft hem bewustgemaakt van zijn taak en het 
speelt een beslissende rol in zijn verdere leven en optreden. Het huis wordt gevuld met Gods 

glorie en zijn aanwezigheid… 
In het eerste hoofdstuk van Johannes worden vijf leerlingen geroepen. We lezen over de grote 

aantrekkingskracht van Jezus op mensen. En ook hier gaat het over zoeken en vinden, over 
zien en gekend worden. Eveneens wordt duidelijk dat je daarvoor anderen nodig hebt. Eli helpt 

Samuël om de roepstem te verstaan. Johannes de Doper helpt de eerste leerlingen van Jezus op 
het goede spoor. De één (Andreas) neemt de ander (Simon) mee. En vervolgens wijzen zij 

weer anderen op het goede spoor van God en Jezus. En die uitnodiging mag vandaag nog 
steeds klinken: kom maar mee, dan zul je het zien en ook jijzelf wordt gezien!! 
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Collecte: 
1e Collecte: Collecte Protestantse Kerk - Missionair werk. Kerk in, van en voor het dorp. In 
veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappe-
lijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 
platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspire-
ren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor 
(opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een 
kleine groep van betekenis zijn.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
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 
 
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 bij-
dragen. Het ondersteunt  een gemeenschappelijk gevoel  dat u met velen maandelijks gehoor 
geeft aan de letterlijk-en figuurlijke ’boodschap’ voor uw bijdrage. Een VOOR-HOFfelijk ge-
voel 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. 
 
Bijbelkring Groenewoude 
Dinsdag 25 januari is er weer Bijbelkring in De Voorhof . 
U bent van harte welkom van 15.30 uur tot 16.30 uur. 
De Bijbelkring wordt geleid door ds. Pieter Koekkoek of Alice Bossema . 
Groeten Anneke Boeve 

 
Kerkbalans 2022 en méér:  

Alle wijkteamleden zijn druk in de weer om alle enveloppen voor de actie Kerkbalans 2022 en 

de € 2,- actie, ingevuld en wel, weer op te halen. En als u digitaal meedoet, vergeet niet om even 
de toezeggingsformulieren in te vullen en te verzenden. Het bespaart ons veel werk in de loop 

van dit jaar. De bouw van de veelkleurige kerk zal zondag ook weer in beeld gebracht worden. 
Er wordt enthousiast gereageerd en er zijn al veel stenen bijgedragen. We zijn op dakgoothoogte 

en beginnen nu met het leggen van de ’dakpannen’. Kom zelf uw steentje naar De Voorhof bren-
gen op alle werkdagen van 19.00 – 20.00 uur (tot 29 januari) en op dinsdagmiddag 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. Bent u niet in staat om uw steentje te brengen, bel dan even met Rien, 06 
44 98 78 70, en het wordt bij u opgehaald  

 
Muzikale oppepper : 
Op zondag 20 februari hopen we weer een mooie muzikale avond te organiseren. Er doen veel 
muzikanten van De Voorhof en de Catharinakerk mee.  

We zingen vooral bekende liederen. Mocht u een verzoeknummer hebben, mail dit dan voor 30 
januari naar voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl . We hebben dan voldoende tijd om het lied in te 

studeren. Het wordt echt een muzikale avond, dus veel liederen en een korte meditatie door Rob 
Koelewijn. Van harte bij u aanbevolen. Waar: In De Voorhof (viering uiteraard ook online te 

volgen op 20 februari om 19:30 uur. 
 
M&M (Music & More):  
Het was leuk om deze muzikale oppepper met jongeren te organiseren en uit te voeren afgelopen 
zondagavond. We misten een aantal jongeren die onverwachts moesten afzeggen. Een aantal 
andere jongeren hebben interesse om mee te doen. Er is al nagedacht over een programma op 
zondagavond 30 januari, we houden nog even slag om de arm of die datum lukt. Zondagavond 
13 maart staat ook een M&M ingepland.  
Iedere jongere kan zich melden om mee te doen & denken.  
Laat van je horen: ontmoeting@pkndevoorhof.nl  
Hartelijke groet,    
Namens Verdieping & Ontmoeting,  Jannette   
 
Koffieochtend: 

 Op donderdag 27 januari 2022 starten we weer met de inloopochtenden in ‘De Voorhof’'. In de 

hal kunt u terecht om een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten. Ook zal een 
van de predikanten proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan. 

Tijdens de vakantieperiode zal het de predikanten niet altijd lukken om aanwezig te zijn. Uiter-
aard wordt er rekening gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u uw handen 

wanneer u het gebouw binnengaat en draagt u een mondkapje totdat u op uw plaats zit. We wen-
sen u een gezellige morgen. 
 
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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