
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
- Dhr Hans van Oort, Kastanjelaan 27 is opgenomen in het Meander Medisch Centrum, 
Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort 
 
Overleden: 

Op zondag 6 februari overleed Maartje Bouman – van Triest (Henschoterhof 27) in 

de leeftijd van 91 jaar. De dankdienst voor haar leven en de crematie heeft afgelopen 
vrijdag 11 februari plaatsgevonden. 

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.  
 
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal in de morgendienst om 10.00 uur. De vie-
ring in Groenewoude is verplaatst naar De Voorhof. Deze begint om 15.30 uur 
 
Afscheid organist Sander Booij:  
Volgende week zondag zal Sander Booij  de ochtenddienst begeleiden en neemt daar-
mee afscheid als organist van De Voorhof . 
 
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 wa-
penrusting. 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. 
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 13 februari 2022 
Septuagesina 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof   

10.00 uur Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger                           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                 : Evert van Asselt 
Diaken            : Jan van Bentum, Marja Overeem 
Orgel/Piano                   : Wim van Hoek 
Zang                                          : Hilde van de Berk, Fred Slaghekke 
Lector                          : Sierd Smit 

Kindernevendienst           : Géliene Boshuizen 
Koster, Gastheer/vrouw  : Bertus Brouwer, Sierd Smit 
Beeld, Beamer                    : Jacqueline van Ledden, Mariëlle van Bentum 
Geluid            : André van Dijk 

Zingen 
Aanvangslied   : Psalm 67:1,2 
Kyriegebed met   : Lied 367d 
Gloria    : Lied 304 
Kindernevendienst en kinderverhaal 
Schriftlezing   : Johannes 11:17-27 

       Acclamatie        : Lied339a 
            : Lied 534 
       Gedachtenis        : Lied 23b:1, 3 
       Avondmaal  
            : Lied 404e 
      Zingen        : DB 112 
           : Lied 1006 
      Communielied       : Lied 387 
      Slotlied         : Lied 416 
 
De ZWO Paasgroeten. Doe mee! 
ZWO zal ook dit jaar in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland Paasgroeten 
verzenden. Niet vanwege de traditie, maar vanwege het feit dat wij allemaal mensen zijn en 
kinderen van dezelfde God die geloven in de boodschap van Pasen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets per-
soonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan over-
tuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een 
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als 
men iemand door een kaart een hart onder de riem steekt. Dit jaar worden onze kaarten be-
zorgd bij buitenlandse gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. 
In het verleden werden de Paasgroeten getekend door u in de hal van de kerk. Vanwege de 
Corona hebben wij een alternatieve invulling. De paasgroeten zijn te ondertekenen in de kerk 
op zondag 6 maart 2022 voor en na de dienst. Omdat er mogelijk nog een beperkt aantal be-
zoekers kan worden toegelaten, is er ook de mogelijkheid om de Paasgroeten thuis te onderte-
kenen. U ontvangt dan per huishouden een aantal kaarten die u kunt voorzien van een bood-
schap. U ontvangt bijvoorbeeld 10 kaarten op uw huisadres, die voorziet u van een boodschap 
en uw naam, maar geen adresgegevens. Hierna dient u de kaarten weer retour te bezorgen in de 
kerk. Wilt u een aantal kaarten ontvangen om te voorzien van een boodschap; stuur dan een 
mail naar gerrit.jan.busser@pkndevoorhof.nl. U ontvangt de kaarten op zaterdag 26 februari 
2022 en de uiterlijke retourdatum is maandag 7 maart 2022. 
Hartelijke groet namens taakgroep ZWO, Gerrit Jan Busser tel. 06-20303516 
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Collecte 
1e Collecte:  ZWO. Creëren van banen voor Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië 
en Irak. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buur-
landen Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo 
goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen 
werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale 
families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van 
een eigen bedrijf. Zo kunnen we ook voor de Syrische vluchtelingen een lichtpunt zijn.  
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 

Heilig Avondmaal: 
Op zondag 13 februari mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren in de kerkzaal van De 
Voorhof. In principe mogen er 70 mensen in de kerkzaal bij de dienst aanwezig zijn, maar voor 
deze dienst kunnen bezoekers, indien nodig, ook plaatsnemen in de hal van De Voorhof en des-
noods in de Soos. Dit alles om niemand te hoeven teleurstellen, we willen u dan ook van harte 
uitnodigen voor deze viering. 
- Op dezelfde zondag wordt het Heilig Avondmaal ook 's middags in De Voorhof gevierd met de 
mensen, die normaal gesproken naar Groenewoude gaan voor deze viering. Dit, omdat we in de 
kerkzaal van De Voorhof beter de voorgeschreven afstand kunnen waarborgen. Dus op zondag-
middag 13 februari om 15.30 u. bent u dus van harte uitgenodigd om de viering van het Heilig 
Avondmaal bij te wonen in de kerkzaal van De Voorhof. Tijdens beide vieringen komen de  
diakenen bij u langs met brood en wijn, u kunt gewoon op uw plaats blijven zitten. Om veilig bij 
elkaar te kunnen zijn, 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. Aangezien Corona niet weg is, vra-
gen we u thuis te blijven wanneer u of een van uw huisgenoten Corona (of Corona-gerelateerde 
klachten) heeft. Alleen op deze manier kunnen we samen, veilig naar de kerk. Wij wensen u 
gezegende diensten toe 

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht 
voor Amnesty International, want Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen wor-
den gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achterge-
steld 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 zicht-
baar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo 
worden regeringen 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 wet-
geving aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, 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.  Amnestygroep Woudenberg 
 
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! 
 
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. 
 
Uitnodiging jongerenavond: 
Music & More valt in de smaak. Op 13 maart is er weer 1, maar eerst is er een jongerenavond op 
zondagavond 13 februari om 19 uur in de soos van De Voorhof! Iedere jongere is welkom. Een 
gezellige avond met muziek en MEER... Kom jij ook en neem je andere jongeren mee? Geef de 
uitnodiging maar door. Meer info: ontmoeting@pkndevoorhof.nl Namens Verdieping & Ont-
moeting, Jannette 
 
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:  
Ds. Marten Jan Kooistra heeft vakantie. Van 11 tot en met 22 februari. 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. 
 
 
Tent of Nations: 
Welkom bij de online ontmoeting op zaterdagmiddag 12 februari van 14.00 - 15.00 uur 
De familie Nassar gaat al bijna twee jaar door een extreem moeilijke tijd: slepende rechtszaken 
met de Israëlische autoriteiten, spanningen en aanvallen van enkele mensen uit het Palestijnse 
buurdorpje Nahalin, en grote kwetsbaarheid vanwege de zeer beperkte aanwezigheid van buiten-
landse vrijwilligers. Op vrijdag 28 januari was er een absoluut dieptepunt met de gewelddadige 
aanval op de broers Daoud en Daher Nassar. We willen de online ontmoeting op zaterdagmiddag 
12 februari 2022 graag in aangepaste vorm laten doorgaan. Daoud Nassar zal zelf niet aanwezig 
zijn, maar we willen jullie bijpraten over de laatste ontwikkelingen, tijd nemen om te reflecteren 
op onze eigen rol, en onze verbondenheid met de familie Nassar en Tent of Nations uiten. De 
online bijeenkomst vindt plaats van 14.00 - 15.00 uur. Wil je ook aanschuiven en meedoen? 
Meld je dan uiterlijk vrijdag 11 februari 2022 aan via tentofnationsnl@gmail.com Je ontvangt 
dan op zaterdagochtend 12 februari de Zoomlink met meer informatie. Je bent van harte wel-
kom! Graag tot ziens, met goede groet, Chris Kors, Sophie Koster, Meta Floor 
 P.S. Voel je vrij iemand uit te nodigen om samen met deze bijeenkomst mee te doen, zodat je na 

afloop je ervaringen kunt delen en nog even kunt doorpraten.  
Alette van de Lagemaat 
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