
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
-  
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. Zwaan Langeveld verblijft voor revalidatie in Huize Nieuwoord,  
Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg. 
- Dhr. Hans van Oort, Kastanjelaan 27 is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
 
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.  
  
 

Moeilijke teksten:  
Op dinsdag 22 februari kunnen we hopelijk weer bij elkaar komen. We denken dan na 
over de brief van Paulus aan de Efeziërs 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 22 februari om 20.00 uur in De Voorhof. 
 
 
Wie, O Wie: 

We willen het ouderen vervoer op zondag naar de kerk weer gaan opstarten. 
Wie o wie wil ons helpen ??? .  

Opgeven bij Jan v. Bentum 033 2862810 of bentum143@siegertjes.nl 
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 20 februari 2022 
 

Sexagesina 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof   
10.00 uur  

Voorganger                           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                 : Cor Kwakernaak 
Diaken            : Gerry Thiescheffer, Erna Banning 
Orgel/Piano                   : Sander Booij 
Zang                                          : Ton Kaljee 

Lector                      : Trudy Stoffer 
Kindernevendienst           : Arieëne Koelewijn 
Koster, Gastheer/vrouw  : Albert Timmerman, Nel Kroese 
Beeld, Beamer                    : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid            : Reinier Vunderink 
 
Zingen 
Aanvangslied   : Psalm 92:1,2 
Kyrie    : Lied 463 
Gloria    : Lied 869:1 

Kindernevendienst, vertelling naar Johannes 11:28-44 
       1e Lezing        : Jesaja 12 
           : Lied 136:1,2,3 
           : Lied 650:1,2,3,6,7 
       Slotlied        : Lied 423 
 
 

In de dienst vandaag neemt Sander Booij afscheid van ons als organist.  
 
 
 
 
 
 
 
Muzikale oppepper: 
Vanavond, 20 februari hebben we een mooie muzikale oppepper voor u georganiseerd. U bent 
van harte uitgenodigd in De Voorhof, maar u kunt uiteraard ook digitaal de dienst bijwonen. 
We starten om 19:30 uur. Er zijn veel vrijwilligers en muzikanten bij deze avond betrokken. 
Rob Koelewijn is de voorganger. Het belooft dus een mooie avond te worden. Van harte aan-
bevolen! 
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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, interker-
kelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg 
en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
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 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! 
 
Bijbelkring Groenewoude: 
A.s. dinsdag, 22 februari is er Bijbelkring in De Voorhof van 15.30 uur tot 16.30 uur. 
U wordt van harte uitgenodigd.  
De leiding heeft ds. Pieter Koekkoek . 
Hartelijke groeten Anneke Boeve . 
 
De ZWO Paasgroeten. Doe mee! 
ZWO zal ook dit jaar in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland Paasgroeten ver-
zenden. Niet vanwege de traditie, maar vanwege het feit dat wij allemaal mensen zijn en kin-
deren 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 persoon-
lijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd 
zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feeste-
lijke gebeurtenis als de kaarten in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men ie-
mand door een kaart een hart onder de riem steekt. Dit jaar worden onze kaarten bezorgd bij 
buitenlandse gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. 
In het verleden werden de Paasgroeten getekend door u in de hal van de kerk. Vanwege de Coro-
na hebben wij een alternatieve invulling. De paasgroeten zijn te ondertekenen in de kerk op zon-
dag 6 maart 2022 voor en na de dienst. Omdat er mogelijk nog een beperkt aantal bezoekers kan 
worden toegelaten, is er ook de mogelijkheid om de Paasgroeten thuis te ondertekenen. U ont-
vangt dan per huishouden een aantal kaarten die u kunt voorzien van een boodschap. 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 ger-
rit.jan.busser@pkndevoorhof.nl. U ontvangt de kaarten op zaterdag 26 februari 2022 en de uiter-
lijke retourdatum is maandag 7 maart 2022. 
Hartelijke groet namens taakgroep ZWO, Gerrit Jan Busser tel. 06-20303516 
 

Uitzending Petrus in het land - Zaterdag 26 februari om 17:11 uur (NPO2): 
De taakgroep ZWO maakt u graag attent op deze tv-uitzending vanwege de link met het komen-
de ZWO-project ‘Hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Irak’. Ondanks dat de 
uitzending niet naadloos aansluit bij het project, bevelen wij deze uitzending toch van harte bij u 
aan. De uitzending geeft namelijk een goed beeld van de huidige situatie in Libanon, dat in een 
diepe crisis verkeert. Daarnaast wordt de Syrisch-Orthodoxe kerk geportretteerd, waar als van-
zelfsprekend ook veel Syrische vluchtelingen deel van uitmaken. 
 
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  0343 756956, (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. 
 
Potgrond en violen: 
Zaterdag 5 maart a.s. komen we naar u toe met potgrond en 4 kleuren violen. Veel vrijwilligers 
worden ingedeeld in een aantal groepen. Elke groep krijgt een auto met aanhanger vol potgrond 
mee en zo trekken we al ventend de Woudenbergse wijken door. Al bellend, als de ijscoman, 
komen ze uw straat in. Ook wordt er bij u aangebeld en kunt u uw bestelling opgeven die we dan 
direct bij u thuis afleveren. Natuurlijk kunt u ook digitaal bestellen via onze website 
www.pkndevoorhof.nl Even een account aanmaken en bestellen maar. In de kerk liggen papie-
ren bestellijsten. Deze kunt u inleveren in de doos op de balie of in de brievenbus bij de kerk. 
Vragen: bel Jan 06 12 26 532 4, Rien 06 44 98 787 0 of Evert 06 53 80 111 8. 
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