
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr. Zwaan Langeveld verblijft voor revalidatie in Huize Nieuwoord,  
Maarsbergseweg 22, 3931 JH 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.  
  

Veertigdagentijdkalender 2022: 
A.s. woensdag 2 maart begint de 40 dagen tijd. U leest hierover ook in de Schakel.  
Op de witte kast in de hal van De Voorhof ligt de zgn. Veertigdagentijdkalender 2022 
voor u klaar. Deze kalender neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er 
een Bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken , afgewis-
seld met vastentips, gebeden en liederen. Bent u niet in de gelegenheid om de kalender 
mee te nemen of op te halen in De Voorhof? Een telefoontje naar Tiny van Dijk, 033 
2863704 of 06 22314828, en u ontvangt dan thuis een exemplaar. 
 
Familiedienst: 
Volgende week zondag 6 maart is er weer een familiedienst. Het is de 1e zondag van 
de 40-dagentijd. We starten dan met ons project: ‘Ben je klaar voor het feest’. Het the-
ma van de dienst is ‘Kriebels’. Kriebels hebben we allemaal wel eens. Soms om iets 
moois, maar soms ook om iets vervelends. Dat horen we ook in het bijbelverhaal terug. 
Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus met kostbare olie. Judas vraagt of 
het geld van de olie niet beter aan de armen gegeven had kunnen worden. Een dilem-
ma...? In een interactieve dienst gaan we het samen over kriebels hebben. Waar krijg jij 
de kriebels van..? We hebben weer mooie liederen uitgezocht en willen er samen een 
inspirerende dienst van maken. Kom jij ook…!!?? 
 

Z
O

N
D

A
G

S
B

R
IE

F
 

 27 februari 2022 
Esto Mihi 

(wees voor mij een rots) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof   
10.00 uur  

Voorganger                           : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                 : Alice Bossema 
Diaken            : Jan van Bentum, Tiny van Dijk 
Orgel/Piano                   : Jaap van Dijk 
Zang                                          : Hilde van de Berk, Betting Kroese 
Muziek                  : Janette Maijen, Werner van der Burgh 

Lector                       : Gerda Streef 
Kindernevendienst            : Géliene Boshuizen 
Koster, Gastheer/vrouw   : Alexander Mateman, Herman en Jantine Engel 
Beeld, Beamer                    : Ab van den Pol, Mirjan Schep 
Geluid            : Jozef Jan Vonhof 
Zingen 
Aanvangslied   : Psalm 23c: 1, 2, 3, 4 en 5 
Gloria     : Lied 868: 1, 2 en 5 
Kindernevendienst: Vertelling n.a.v. Johannes 11: 45 – 54 
    : Lied 443: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel) 

       Schriftlezing: Ezechiël 37: 15 – 28 & Johannes 11: 53 – 55a 
            : Lied Opwekking 400 
            : Lied 221: 1, 2 en 3 
      Slotlied          : Lied 835: 1 en 4 
      Zegen met          : Opwekking 394 
Bij deze dienst: Thema: En nu...???             

Voor de vierde achtereenvolgende zondag lezen we uit hoofdstuk 11 van het Johan-
nes evangelie. Is er nog iets toe te voegen aan het voorgaande? Zeker…, veel mensen komen 
tot geloof, lezen we in het eerste vers van de lezing van vandaag. En dat is nu precies waar de 

leden van het sanhedrin bang voor zijn. Ook de hogepriesters en Farizeeën hebben gehoord dat 
Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Ze bespreken wat ze moeten doen: als het zó door-

gaat, zal iedereen in Jezus gaan geloven is hun vermoeden. Dan zouden de Romeinen wel eens 
kunnen ingrijpen. Dat zou ook gevolgen voor de priesters en de tempel kunnen hebben. Want 

in het grote Romeinse rijk golden verschillende regels en overtuigingen. Eén daarvan was het 
aanbidden van de keizer. Dat moest in heel het rijk gebeuren, maar voor de Joden was een uit-
zondering gemaakt. Met als ‘compromis’ dat ze dan niet tot de keizer hoefden te bidden, maar 

wel voor de keizer. Zo waren er meer uitzonderingen voor Joden. Wellicht waren de hoge-
priesters en Farizeeën bang om deze uitzonderingspositie te verliezen als er te veel onrust was. 

Hogepriester Kajafas komt met een oplossing en zegt: dat één man moet sterven voor het 
volk. Nu klinkt voor het eerst officieel het besluit: Jezus moet ter dood gebracht worden. Zo 

heeft het teken dat Jezus stelde, ook een weerslag op zijn eigen toekomst. Belangrijk is ook, 
dat hier de betekenis van die dood al wordt geduid: het is ten bate van het hele volk…En daar-

mee sluiten we deze periode in het kerkelijk jaar af: komende woensdag begint de Veertig 
dagentijd, waarin de hele geschiedenis van Jezus zijn dood zal oplichten. Ook de lezing uit 

Ezechiël wijst vooruit naar waar wij ons in Veertigdagentijd en Paasfeest op zullen concentre-
ren. Het visioen van Ezechiël (37,15-28) spreekt over een nieuw begin, na reiniging van zonde 
en ontrouw. God zal in het midden van de mensen wonen, in een eeuwig Vredesverbond op 

hen betrokken. Beide teksten gaan op verschillende manieren over eenheid en afgesplitst-zijn, 
over verdeeldheid en verbondenheid, over gebrokenheid en ‘heel-wording’ in God. Op de 

drempel van de veertigdagentijd, als we bepaald gaan worden bij de diepe verscheurdheid van 
het bestaan, is het goed om die thema’s dichtbij te laten komen. En nu...??? 
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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 administratieve kosten vallen. Veel van 
ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te maken en bij de 
uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
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! 
 
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. 
 
Creatieve ochtend: 
Op woensdag 2 maart wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd, waar-
bij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelijkertijd 
is er ook de mogelijkheid om te handwerken, te sjoelen, een krant of een tijdschrift te lezen.  
Komt u gerust een keer langs, u bent van harte welkom. 
Sarianne van Oosterum,   Tel: 0630670363 
 
9 maart Biddag voor Gewas en Arbeid:  
Collecte tijdens deze dienst is voor Steunfonds Het vakantie bureau. In de diaconievergadering 
van 14 februari is in het kader van het “Armoede” project voor 2022 besloten om het komende 
jaar voor het STEUNFONDS HET VAKANTIEBUREAU te gaan collecteren. Thema; “Steun 
ons, maak vakanties met aandacht mogelijk. Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan 
het vakantiebureau. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks 
leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen. Met uw donatie kunnen 
onder andere zaken als aangepaste vervoersmiddelen, recreatiemiddelen of excursies worden 
bekostigd. Met deze middelen kunnen wij voor senioren en voor mensen met een zorgvraag een 
onvergetelijke vakantie realiseren! Samen met RCN vakantie parken biedt het vakantiebureau 
ook in 2022 weer 100 gratis vakantieweken voor gezinnen die leven op bijstands nouveau. 
 

Samen aan tafel voor iedereen: 

Het kan weer. Het mag weer. Hierbij nodigen wij u uit om 11 maart a.s. aan onze tafel te ko-
men 'aanzitten‘ De inschrijfformulieren liggen   klaar op de zondagen van 25 februari en 4 

maart in de hal van De Voorhof. Ook mogelijk te reserveren via de mail van Ton  Kaljee, t.w. 
t.kaljee@live.nl of mobiel 0649328152. Vanaf 17.00 uur weer van harte welkom.  

Met vriendelijke groeten,    Het Team. 
 
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.  
Handen ontsmetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk. 
 
Minder coronamaatregelen: 
Vanaf 25 februari komen de meeste coronamaatregelen te vervallen. Het gebruik van mond-
kapjes is niet meer verplicht en ook de 1,5 m. afstand tot elkaar komt te vervallen. Voor men-
sen, die liever nog wel meer afstand willen houden, worden de stoelen in de zijzaal deels wel 
op grotere afstand neergezet. 
De handen ontsmetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk. 
De collecte vindt op drie plaatsen aan de deur van de kerkzaal plaats, zodat de zakken niet van 
hand tot hand hoeven te gaan. 
Aangezien Corona niet weg is, vragen we u wel om thuis te blijven wanneer u of een van uw 
huisgenoten Corona (of Corona-gerelateerde klachten) heeft. 
Wij wensen u gezegende diensten toe. 
 
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 

 
Potgrond en violen: 
Nog 1 week en dan is het zaterdag 5 maart. Dan komen we naar u toe met potgrond en 4 kleu-
ren 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 papieren 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. 
 
Noteer alvast in uw agenda:  
Gemeentelijke bijpraatavond op 23 maart 19.30 u. in De Voorhof 
Voortgang en de stand van zaken op dit moment betreffende verbouw- en renovatieplannen. 
 
Vakantie: Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie tot en met 7 maart. In deze week kan in drin-
gende gevallen contact opgenomen worden met ds Marten Jan Kooistra 
  

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


