
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
- Mevr. Nel Hildebrand-Sohier is verhuisd naar verzorgingshuis Groenewoude,  
Kersentuin 1, 3931SR Woudenberg. 
 
 
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.  
 
 
 
 
Maand van de Bijbel: 
Van 22 januari tot 22 februari a.s. wordt voor de derde keer de Maand van de Bijbel 
gehouden. De kringloopwinkel sluit hierbij aan met een mini-expositie van vooral oude 
Bijbels en boeken met achtergrondinformatie. Ook ligt er groot aantal kinderbijbels 
uitgestald. En als u er toch bent, is dat een mooie gelegenheid om in de kast met theo-
logische werken te snuffelen. Het is al met al de moeite waard om een kijkje te komen 
nemen. 
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 30 januari 2022 
 

Vierde zondag na Epifanie 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur    

Voorganger                            : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                  : Rien Stuivenberg 
Diaken             : Jan van Bentum, Jan Holl 
Orgel/Piano                    : Berend van Surksum 
Zang                                           : Hilde van de Berk, Betting Kroese                  

:Lector                       : Carolina van der Krans 
Kindernevendienst            : Janneke Smit 
Koster, Gastheer/vrouw   : Ad Kleinveld, Naomi van der Laan 
Beeld, Beamer                     : Jacqueline van Ledden, Mariélle van Bentum 
Geluid             : Jozef Jan Vonhof 
 

Zingen 
Aanvangslied             : Psalm 66 
Kyrie met   : Lied 367b 
Gloria     : Lied 526:1,4 

Kindernevendienst 
       1e Lezing        : 1 Koningen 8:22-30 
           : Lied 364:1, 2, 3, 6 
       2e Lezing        : Johannes 2:13-25 
           : Lied 187 
           : Lied 527 
       Slotlied         : Lied 425 

 
M&M (Music & More) 
We hopen dat we met elkaar zondagavond 30 januari om 19.00 uur van een 2e M&M kunnen 
genieten.  
Als je dit live wil meemaken, geef je dan van te voren op via ontmoeting@pkndevoorhof.nl. 
Meekijken kan via Kerk TV (live) 
De 1e M&M was geslaagd. Leuk dat jongeren deze avonden organiseren en uitvoeren.  
De 1e keer moesten een aantal jongeren onverwachts afzeggen, dus het zou leuk zijn als aan-
staande zondag de herkansing kan plaatsvinden 
Hartelijke groet, 
Namens Verdieping & Ontmoeting 
Jannette  

 
 
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 on-
line te volgen op 20 februari om 19:30 uur. 
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Collecte: 
1e Collecte: Protestantse Kerk - Jong Protestant. Interactief aan de slag met de Bijbel.  
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een 
interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De 
groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij 
Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan 
zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag 
een mooie kans om hen betrokken te houden.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door 
de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse wijken behoort tot 
een van de essentiële taken binnen onze kerk. 
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. 
 
Creatieve ochtend: 
Op woensdag 2 februari wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd, 
waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelij-
kertijd is er ook de mogelijkheid om te handwerken, te sjoelen, een krant of een tijdschrift te 
lezen. Komt u gerust een keer langs, want u bent van harte welkom. 
Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363  
 
Koffieochtend: 
Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof.  In de hal kunt terecht 
om een kopje koffie of thee te drinken en 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 vakantie-
periode zal het de predikanten niet altijd lukken om aanwezig te zijn. Uiteraard wordt er reke-

ning gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u uw handen wanneer u het ge-
bouw binnengaat en draagt u een mondkapje totdat u op uw plaats zit.  
 
Opgeven voor de kerkdiensten, het kan weer…: 
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 30 januari 2022 maximaal 50 gemeenteleden excl. 
medewerkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis 
Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM. 
De inschrijving 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.  
Ook mogen we 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 hetzelf-
de 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. 
 
Kerkbalans 2022 en méér: 
Een groot deel van de actie Kerkbalans zit er weer op. De wijkteamleden hebben bijna alle enve-
loppen binnen gekregen. Helaas zijn er enkele adressen waar de envelop was verdwenen of het 
antwoord niet klaargezet. Op die adressen heeft men toegezegd zelf voor inlevering te zullen 
zorgen. Dat kan prima in de brievenbus bij de kerk. 
Van enige digitaal benaderde gemeenteleden kregen wij bericht dat zij geen toezeggingsformu-
lier hadden ontvangen. Bij sommigen bleek het formulier in de spam box te zijn beland. Bij an-
deren zat er een omissie in het e-mailadres. Deze zaken zijn opgelost. Mocht u geen formulier 
hebben ontvangen, meld dit even aan: kerkbalans.cvk@pkndevoorhof.nl Wij zorgen er dan voor 
dat u alsnog een formulier krijgt. 
De bouw van de veelkleurige kerk zal zondag ook weer in beeld gebracht worden. Er is enthou-
siast gereageerd. En ja, het is gelukt. De veelkleurige kerk is af. 
Wat een prachtig resultaat hebben we door samen te werken tot stand gebracht. 
Het mooiste aan de steentjesactie was wel de saamhorigheid die werd getoond. Er zijn veel ge-
sprekken geweest, van ludiek tot emotioneel. De afgelopen drie weken mogen we dan ook erva-
ren als zeer waardevol voor iedereen. 
Een woord van dank gaat naar ons allemaal voor ieders bijgedragen ’steentje’ zowel voor Kerk-
balans, de € 2,- actie en de steentjesactie. Daarbij vergeten we de wijkteamleden niet, die door 
weer en wind voor de verspreiding en het ophalen van de enveloppen hebben gezorgd, dank 
daarvoor. 
Wij zullen z.s.m. de financiële resultaten aan u doorgeven. 
 
 
 


