
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
- Mevr. B.  Hek, Nico Bergsteijnweg 12  
- Fam. van Ginkel,  Schans 52  
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst? Dan kunt u zich melden bij de koster. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57,  
3906 EB  Veenendaal. 
-  Mevr. Fia Morren (Plantage 21)verblijft in Revalidatie en Herstelcentrum Parkgraaf 
(Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht). 
- Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) verblijft na een operatie aan haar bovenarm voor 
herstel en revalidatie in verzorgingshuis Nieuw Avondrood in Voorthuizen (Van Den 
Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen). 
 
Overleden: 
Op 28 december 2022 is in verzorgingshuis Nieuwoord (Maarsbergseweg) in Wouden-
berg overleden Jacoba Hendrikse-de Lang in de leeftijd van 99 jaar. 
Op maandag 2 januari 2023 zal er een gedachtenisdienst worden gehouden in Uitvaart-
centrum Henschoten in Woudenberg, aanvang 10.00u. Aansluitend zal de begrafenis 
plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. 
Correspondentieadres: Fam. Hendrikse, De Nieuwe Poort 42, 3931 JK Woudenberg. 
 
Op 28 december 2022 is in verzorgingshuis Groenewoude overleden:  
Adriaantje Baris Veth in de leeftijd van 87 jaar.  
Op dinsdag 3 januari zal een  dienst worden gehouden in de aula van begraafplaats  
Henschoten. Aanvang 11.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden. 
 
 
Contactmiddag: 
Dinsdag 10 januari is er weer een Contactmiddag.  
Het onderwerp is dan: Staphorster folklore. We beginnen om 14.30 uur. 
Ineke van den Arend. 
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                      Nieuwjaarsdag 
    

 
Voedselbank Januari 2023:  
Allereerst wenst de voedselbank u een gezond en voorspoedig 2023 toe. Dank voor uw bijdra-
ge over het afgelopen jaar. De traditionele banken sluiten hun plaatselijke kantoren .             
De voedsel'banken’ daarentegen moeten helaas hun  afhaal locaties uitbreiden aangezien 
steeds meer mensen afhankelijk worden van de voedselbank. Het wordt een uitdaging 
en  moeilijker om voorraden op peil te houden. Mogen wij daarom ook dit jaar weer op uw 
steun en medewerking rekenen. Ja toch? 

We beginnen de maand januari met deegwaren. Spaghetti, macaroni,        
lasagna, ravioli, enz.  
Zolang het maar pasta betreft en daar hoort 'pasta'choco deze keer niet bij. 
Maar tegen een heerlijke bijpassende pastasaus zeggen we geen nee. 
Dank dank en nog eens dank! 
 
 
 
 
 

 
Bericht vanuit de kerkenraad: 
Kerst is een tijd van goede wensen, verzoening en voornemens. 
 
We kijken als kerkgemeenschap terug op een mooi jaar met hoogtepunten, maar mogelijk ook 
met dieptepunten welke zorg en verdriet met zich meebrachten. 
 
Er is geen reden om alleen maar moedeloos achterom te blikken, we hebben hoop en vertrou-
wen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar ook in elkaar als individuen en samen als 
gemeenschap. 
 
De kerkenraad van nu, maar ook die in het verleden handelen en handelden naar eer en gewe-
ten en in geloof en vertrouwen. Dat is en was geen garantie voor een altijd onomstreden be-
sluitvorming en zorgvuldige omgang met elkaar want we zijn mensen met zowel talenten als 
zwakheden. Er is grote dankbaarheid voor zoveel goeds dat is en wordt bereikt in onze ge-
meente en door de vele vrijwilligers, maar er zijn ook situaties van moeite, pijn of onrust bij 
een beslissing of in contacten met elkaar. De kerkenraad is daarom in gesprek met een man en 
een vrouw die als vertrouwenspersonen kunnen optreden voor De Voorhof. Onafhankelijk van 
de kerkenraad en het moderamen als mediator als een situatie daar om vraagt. 
 
Begin 2023 hopen wij de vertrouwenspersonen bij u te introduceren. 
 
Aanvullend hierop zal de kerkenraad een externe specialist aanstellen om een analyse te maken 
waar het gaat om mooie ontwikkelingen én om pijnpunten in De Voorhof. Van beide kunnen 
wij leren. Zijn er patronen in De Voorhof die ons in de weg staan om een fijne kerkgemeen-
schap voor iedereen te zijn?. Wat kunnen wij leren van het verleden van de goede beslissingen 
maar ook van de processen die niet goed zijn gegaan en op basis daarvan recht doen aan eenie-
der? Waarom en waardoor zijn we positief, of negatief, over activiteiten, ontwikkelingen en 
initiatieven? Zomaar een paar vragen waar bedoelde specialist mee aan de slag zou kunnen 
gaan. 
 
De kerkenraad wenst u een gezegend 2023 waarbij wij in vertrouwen en openheid de toekomst 
tegemoet gaan. 
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Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
31 december  2022  19.30 uur Oudejaarsavond 
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderlingen          : Sierd Smit 
Diaken          : Gerrit Jan Busser 
Organist          : Berend van Surksum 
Lector                        : Erna Veldhuizen 
Koster          : Jan van Bentum  
Gastheer/vrouw                   : Erna veldhuizen 
Beeld, Beamer                                      : Mariëlle van Bentum, Elizabeth Kooistra 
Geluid                               : Reinier Vunderink                               : 
  
Thema: ‘IK ben met jullie, alle dagen….’       
 
Zingen 
Aanvangslied    : Psalm 103: 1, 3 en 5 
Psalmen gebed Psalm 90 
Gloria      : Lied 487: 1, 2 en 3 
Schriftlezing     : Psalm 103: 20 – 22 

     Mattheus 28: 18 – 20 
     Filippenzen 3: 13 – 16  

     : Lied 37: 1, 3 en 4  
Lied Geroepen om te zingen : Lied 188: 1, 2 en 3  
Gebeden 
     : Lied 1006   'Onze Vader´ 
Collecte 
Slotlied     : ‘Oudejaarsavond lied’ 

 
   
Collecte:   
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag 
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 perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten 
vallen die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie  
De Voorhof 
 
 
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 
 
 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
1 januari  2023  10.00 uur   Nieuwjaarsdag 
Voorganger                    : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderlingen          : Cor Kwakernaak 
Diaken          : Gerrit Jan Busser, Jan van bentum 
Organist          : Jaap van Dijk 
Lector                        : Berthe Strengers 
Koster, Gastheer/vrouw        : Alexander Mateman, Berthe Strengers 
Kindernevendienst         : Géliene Boshuizen 
Beeld, Beamer                                      : Ab van den Pol, Jan van Bentum 
Geluid                               : Reinier Vunderink 
Oppas                                 : Gerjanne Schilperoort 
 
Zingen 
Aanvangslied          : Psalm 8a:1, 2,3,6 
Kyriegebed 
Gloria           : Lied 655:1,3,5 
Kindernevendienst 
Schriftlezing          : Numeri 6:22-27 
           : Lied: 418:2,3 
Schriftlezing          : Lukas 2:21 
Acclamatie          : Lied 339a 
           : Lied: 326:1,3,4,6. 
Gebeden 
Slotlied          : Lied  425 
 
 
 
Muzikale oppepper zondag 22 januari om 19.00 uur: 
Het is een afwisselend programma geworden. De voorbereidingen ervoor zijn in volle gang. 
Staat de datum al gepland in de agenda? We hopen u en jou te verwelkomen. En neem gerust 
iemand mee. 
Verdieping & Ontmoeting ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
 
 
Krabbeldienst: 
Noteer alvast in de agenda: 29 januari is er weer een Krabbeldienst om 16.00u in De Voorhof. 
 
 

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. 
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