
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
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). Aanstaande maandag gaat Fia weer maar het UMC 
in Utrecht, daar zal ze dinsdag worden geopereerd. Het is nog niet bekent hoelang Fia in 
het UMC zal verblijven. We hopen en bidden dat de operatie zal bijdragen aan verder 
herstel voor Fia.  
- 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). 
- Dhr. Cor Moerman (Lindenlaan 33) is vorige week in het st Antonius ziekenhuis in 
Nieuwegein aan een klep in de aorta geopereerd. De ingreep is goed geslaagd en Cor 
is inmiddels weer thuis. Wij wensen Cor een voorspoedig herstel. 
 
Overleden: 

Op 1-1-2023 is overleden: Maria Schop-Oprel, Pr. Bernardstraat 45, 3931 BD Wouden-
berg, in de leeftijd van 94 jaar. De begrafenis vindt in besloten kring plaats. 

 
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 
 
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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                  8 januari 2023 
 
                         Epifaniën 
    

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur 
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling               : Lia Stegehuis 
Diaken          : Cobi de Lange  Gerda van de Brink 
Organist          : Piet de Vries 
Verteller                     : Janneke Smit 
Kindernevendienst         : Janneke Smit 

Koster, Gastheer/vrouw: Bert van Ravenhorst, Matthijs en Sifra van der 
              Haven 
Beeld, Beamer         : Mariëlle van Bentum, Jan van Bentum 
Geluid            : Ronald Maijen                              : 
Oppas             : Wouter Knoester 
Zingen 
Aanvangslied    : Lied 506: 1, 2 en 4 
   : Lied 126: 1, 2 en 3 (Hemelhoog)  
   : Lied 126: 5 (Hemelhoog) 
Verhaal n.a.v. Mattheus 2: 1-12 

       Zingen         : ‘Ga je mee opzoek naar het Koningskind’ 
           : Lied 520 
       Zingen         :‘Wij aanbidden Hem’ 
       Zingen         :‘De wijzen uit het Oosten’ 
       Gedachtenis        : Psalm 23b: 1, 2 en 5 
       Gebeden 
       Slotlied        : Lied 441: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)  
 
Bij deze dienst: Thema: ‘Van ver gekomen…’ 
Vandaag is er weer een familiedienst, tijdens deze dienst staat Mattheus 2: 1-12 centraal.  
Lucas vertelde ons met Kerst dat herders, op de velden van Efratha, het grote nieuws over de 
geboorte van het Koningskind van engelen hoorden. Ze gingen meteen op weg naar Bethle-
hem. Mattheus vertelt over wijzen die een bijzondere ster hebben gezien. Dit moet de geboorte 
van een bijzonder iemand betekenen. De wijzen gaan net als de herders gelijk op weg om het 
Koningskind te zoeken. Mattheus begint zijn evangelie met een stamboom waarin hij duidelijk 
maakt dat het verhaal van Jezus geworteld is in de joodse traditie. Maar vanaf het tweede 
hoofdstuk maakt hij gelijk duidelijk dat het zich niet tot die traditie beperkt. Dit is niet alleen 
een verhaal voor de synagoge, het staat ook in de sterren geschreven die in het verre Oosten te 
zien zijn. Door te vertellen over het bezoek van de wijzen plaatst Mattheüs het verhaal van 
Jezus meteen in een groter perspectief. Het evangelie zal ook eindigen met de oproep van Je-
zus om alle volken tot zijn leerlingen te maken. De wijzen zien in de sterren dat er een ko-
ningskind geboren is, maar komen in Jeruzalem uiteindelijk toch niet verder. Waar is het kind 
geboren? Wie dat wil weten, heeft de geschriften van Israël nodig. Daar is te lezen dat Bethle-
hem de koningsstad is. Het is de stad van koning David, de stad waarvan de profeet Micha 
heeft gezegd dat er iemand uit voort zal komen die over Israël zal heersen. De reactie van de 
wijze mannen aan de ene kant en die van Herodes aan de andere kant laat een belangrijk thema 
van het Mattheüs-evangelie zien. De komst van Jezus plaatst mensen voor een keuze: ben je 
blij met deze nieuwe koning, of voel je je door hem bedreigd? Heb je er alles voor over om 
hem van dichtbij te zien en te vereren, zoals de wijze mannen? Of probeer je juist om bij hem 
uit de buurt te blijven en zijn macht tegen te houden? Tijdens de dienst gaan we met de wijzen 
op reis en hopen samen bij het Koningskind terecht te komen. 
Het belooft een mooie laagdrempelige en interactieve dienst te worden. En deze keer mag je 
ook je mobiele telefoon meenemen. Daar gaan we in de dienst iets mee doen. 
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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 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: 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 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 
 
Voedselbank Januari 2023:  
Allereerst wenst de voedselbank u een gezond en voorspoedig 2023 toe. Dank voor uw bijdrage 
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 medewer-
king 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 heer-
lijke bijpassende pastasaus zeggen we geen nee. 
Dank dank en nog eens dank! 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Wij vragen wij  aandacht voor Amnesty International, want Wereldwijd worden mensenrechten 
geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat 
ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk 
proces opgesloten. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt 
het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. 
Vandaag vragen wij uw handtekening voor Indiase mensenrechtenactivisten. 
Sinds 2018 zijn er in India zestien bekende mensenrechtenactivisten opgepakt op basis van valse 
aanklachten. Een van hen, Fr. Stan Swamy, overleed in de gevangenis doordat hij geen medische 
hulp kreeg. Een aantal personen is vrijgelaten, maar elf van hen zitten nog vast. De groep acti-
visten wordt ook wel de BK16 genoemd. Deze bestaat uit dichters, advocaten, journalisten, pro-
fessoren en een priester. Stuk voor stuk strijden ze voor de rechten van onderdrukte gemeen-
schappen in India, onder wie de Dalits en de Adivasis. Ze werden opgepakt omdat ze betrokken 
zouden zijn bij rellen die uitbraken in Bhima Koregaon begin 2018. 
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. 
Amnestygroep Woudenberg 
 
Puzzel mee met Kerkbalans: 
De komende drie weken staan weer in het teken van Kerkbalans. Het thema is: Kerkbalans een 
hele puzzel. We willen hiermee aangeven dat het ieder jaar een hele puzzel is om de Voorhofbe-
groting rond te krijgen. Om dit onder de aandacht te brengen is in de hal een legpuzzel neerge-
legd. Iedereen die in de komende weken De Voorhof bezoekt wordt uitgenodigd om een paar 
stukjes aan te leggen. Hopelijk ontstaan er daarbij weer onverwachte contacten, zodat Kerkba-
lans niet alleen draait om geld, maar ook onderlinge saamhorigheid bevordert. 
Kerkbalans 2023 van harte aanbevolen. 
 

Samen aan tafel voor iedereen: 
Vanaf nu kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 13 januari a.s.  
Het inschrijfformulier ligt zondag voor en na de dienst in de hal van De Voorhof.  
Of via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of op tel. 06-46663829 (Elizabeth Kooistra). Wees 
welkom vanaf 17.00, we zien uit naar een gezellige avond!! 
Groet, Tineke, Frederika, Elizabeth en Jantine 
 
Oecumenisch dienst: 
Volgende week zondag, 15 januari, is er een oecumenische dienst rondom de week van gebed 
om de eenheid.  
Het thema van de dienst is: ‘Doe goed, zoek recht’. In de Week van gebed voor eenheid van 
christenen 2023 worden we aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere 
aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door ongelijkheid en racisme.  
De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele 
schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt  
dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om 
eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor 
christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van 
de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van chris-
tenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onder-
drukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. 
Tijdens de oecumenische dienst willen we daarbij stilstaan en samen zoeken naar wegen van 
recht en vrede. Marten-Jan Kooistra en Angelique Martina zijn namens De Voorhof en de 
Catharina parochie de voorgangers. Ook zal ad musici muzikale medewerking verlenen. 
 
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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