
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 

 
 

Berichten uit de Gemeente:  
- 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. van Bemmel-Schimmel, Middenstraat 42, wordt maandag voor een operatie 
opgenomen in het Meanderziekenhuis in Amersfoort. Ze hoopt in de loop van de week 
weer thuis te komen. 
- Mevr. De Koning- - van de Peut, Ekris38, was opgenomen in het ziekenhuis maar is 
inmiddels weer thuis. 
- De heer en mevrouw Cornelis en Nel van Ginkel (De Schans 52) waren 4 februari 65 
jaar getrouwd. Wij willen hen van harte feliciteren met dit mooie jubileum en wensen 
hen nog een heel aantal mooie en gezegende jaren samen.   
 
Overleden: 
Op 2 februari 2022 is in verzorgingshuis Norschoten in Barneveld overleden: Dicky 
van de Meent -Davelaar in de leeftijd van 77 jaar. Op maandag 7 februari zal een af-
scheidsdienst worden gehouden in de aula van de begraafplaats van Woudenberg, aan-
sluitend zal de begrafenis plaats vinden. Gelegenheid de familie te condoleren is er na 
de begrafenis in de aula 
 
 
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.  
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 6 februari 2022 
 

Laatste zondag na Epifanie 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  10.00 uur  

Voorganger                           : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                 : Alice Bossema 
Diaken            : Ronald Maijen, Cobi de Lange 
Orgel/Piano                   : Jaap van Dijk 
Zang                                          : Hilde van de Berk, Erna Veldhuizen,  
            Ton Kaljee, August Wijnberg 
Muziek                                      : Nicolien Bouwmeester, Werner van der Burgh 

     Arieëne Koelewijn 
Lector                      : Annemiek van der Wansem 
Kindernevendienst           : August Wijnberg 
Koster, Gastheer/vrouw    Bertus Brouwer, Erna Veldhuizen 
Beeld, Beamer                    : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid            : Martin Standaart 
Aanvangslied            : Lied 15: 1, 2 en 3 (Geroepen om te zingen) 
Kyrie             : Opwekking 753 
Gloria             : Lied 864: 1 en 5 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 11: 1-16 

           : Lied 68: 1 en 2 (Kinder Opwekking) 
Schriftlezing : Klaagliederen 3: 22 – 26 & 32 – 33    en    Johannes 11: 7 – 11 
                   : Lied Opwekking 756 
           : Lied 1003: 1-5 
          Slotlied        : Lied 415: 1 en 2,  na de Zegen  Lied 415: 3 
Bij deze dienst:  Thema:  Wat verwacht je...?                       
Ten opzichte van vorige week maken we een grote sprong in de verhalen. In mei 
2021 begonnen we met het ‘Johannesjaar’ uit het leesrooster, waarin we stap voor stap door dit 
bijzondere evangelie gaan. Dat begon in mei met Johannes 3, het verhaal van Nicodemus. We 
lazen door tot we in november uitkwamen bij Johannes 10. In de adventstijd onderbraken we 
het Johannes-spoor om uit Lucas 1 en 2 te lezen, na Kerst lazen we uit de eerste twee hoofd-
stukken van Johannes. En nu pakken we de draad weer op waar we in november geëindigd 
waren. De verhalen in het Johannesevangelie centreren zich telkens rond het paasfeest. De 
eerste keer komen we dat tegen in hoofdstuk 2: 23, het is het verhaal van Kana. Daar dreigt 
het feest in duigen te vallen. Maar op de derde dag zorgt Jezus voor nieuwe feestvreugde. In 
hoofdstuk 6 vers 4 horen we voor de tweede keer ‘Het was kort voor het Joodse pesachfeest’. 
Het is het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Opnieuw laat Jezus iets van Gods heer-
lijkheid zien. In Johannes 11 horen we voor de derde keer; ‘het was kort voor Pesach’ nadat 
Jezus op de ‘derde dag’ Lazarus tot leven heeft gewekt. Het Johannes evangelie wil ons laten 
zien dat in de gebrokenheid van deze wereld, in al het menselijk lijden en tekort, het licht van 
Pasen gloort….In hoofdstuk 10, en ook al daarvoor, lezen we dat de spanning tussen Jezus en 
verschillende groepen binnen de joodse samenleving oploopt. Mensen hebben zelfs meerde-
re keren met stenen in de handen gestaan om Jezus te stenigen. Uiteindelijk is Jezus 
‘ontsnapt’ (Joh. 10:39) en naar de overkant van de Jordaan gegaan. De rivier de Jordaan speelt 
een belangrijke rol in de oude verhalen van Israël. Ooit was deze plek de grens tussen de woes-
tijn en het beloofde land. Op die grens, aan de rand van de woestijn, hoort Jezus het bericht 
over de ziekte van zijn vriend Lazarus. Het zijn de zussen Martha en Maria die iemand naar 
Jezus sturen, met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Het lijkt op wat Jezus’ moeder zei 
in Johannes 2: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ Het is een mededeling die tegelijk een appèl is. In 
Kana antwoordde Jezus dat het zijn tijd nog niet was. Zou het nu wel zijn tijd zijn? Nog twee 
dagen blijft Jezus op de plek waar Hij is. Dan zegt Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we terug-
gaan naar Judea.’ Wat verwacht je…?? Kun je met Klaagliederen 3: 25 zeggen: ’Goed is 
de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.… 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

 

mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com
mailto:dskooistra@mjkooistra.nl


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 personen, 
vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen 
binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren.  
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 Februari 2022:   
Het beste getest, ruikt naar voorjaarsbloemen, heerlijk fris, wegvlek of vlekweg. Je ruikt de  
lente, super power, duurzaam en ecologisch, door en door schoon. Zo maar een greep uit de 
“bonte was” aanbevelingen. Wassen en watergolven in de wasmachine dus.  
Wist u overigens dat waspoeder beter voor de was machine is dan vloeibaar wasmiddel? Tja, je 
bent een “huis-man” of  niet. Wasmiddelen dus deze maand. Bont, kleur, zwart, wit, fijn; voor 
elk “wissewasje” is wel een verpakking te vinden.  
Met uitzondering voor geld! Dat mogen we niet wit-wassen. 
Hartelijk Dank! 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 21 februari kunnen we hopelijk weer bij elkaar komen. We denken dan na over de 
brief van Paulus aan de Efeziers en met name hoofdstuk 6: De Geestelijke wapenrusting. Wat is 
de betekenis hiervan in het geheel van de brief en waar komt de brief vandaan? 
We beginnen op 21 februari om 20.00 uur in De Voorhof. 
 
De kindernevendienst groepsapp: 
De kindernevendienst wil graag voor alle betrokken ouders een groepsapp aanmaken. Op deze 
manier kunnen we snel en makkelijk alle informatie betreft de kindernevendienst doorgeven. 
Denk hierbij aan het onderwerp voor de aankomende zondag (ter voorbereiding), informatie 
over projecten (40 dagen tijd/palmpasen) en de aankondiging van familiediensten, zodat we bijv. 
met elkaar kunnen gaan. Als je toegevoegd wilt worden aan deze groepsapp, stuur dan een appje 
naar Arieëne Koelewijn 06-30900657 
Groet van de kindernevendienstleiding. 
 
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 theologische werken te snuffelen. Het is al 
met al de moeite waard om een kijkje te komen nemen. 
 
Koffieochtend: 

Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal 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. Uiteraard 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.  
 

Vakantie: 

Van vrijdag 11 tot en met zondag 20 februari heeft ds. Marten Jan Kooistra voorjaarsvakantie. 
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met Arend Hoogers, a.j.hoogers@hccnet.nl  

033-78 50 469, (ouderling wijk coördinator). Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op 
ds. Pieter Koekkoek. 

 
Geen aanmelding meer nodig voor kerkbezoek, maar ….. 
Vanaf 1 februari 2022 hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdienst. 
Er kunnen, in eerste instantie, echter slechts 70 bezoekers per zondag de diensten bezoeken. De 
kans is dus aanwezig, dat de kerkzaal vol is wanneer u bij De Voorhof aankomt. Wel is er dan 
nog een mogelijkheid om de dienst in een van de zalen te volgen. 
Om veilig bij elkaar te kunnen, blijft het ontsmetten van de handen, blijft de afstand van 1,5 m. 
tot elkaar en blijven de mondkapjes verplicht totdat u op uw plaats zit. Ook kan er weer koffie 
worden gedronken na de dienst, maar ook dan geldt de verplichting van het mondkapje en de 1,5 
m. afstand. Wanneer u in één huis woont kunt u gewoon naast elkaar zitten. 
De kerkzaal wordt weer als vanouds ingericht (volgens voorschriften van de brandweer). Voor 
bezoekers die liever nog wel op afstand van elkaar zitten, wordt de zijzaal ingericht.  
Aangezien Corona niet weg is, vragen we u thuis te blijven wanneer u of een van uw huisgeno-
ten Corona (of Corona-gerelateerde klachten) heeft. 
Alleen op deze manier kunnen we weer samen, veilig naar de kerk. 
Wij wensen u gezegende diensten toe. 
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