
 

 

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) is vorige week zaterdag in het UMC in Utrecht geope-

reerd. De operatie is goed geslaagd. Fia is inmiddels weer naar Revalidatie en Herstel-
centrum Parkgraaf (Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht) voor  herstel en revalidatie. 

- 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). 
- Mevr. Jannie van den Berg (Henschoterhof 3) is opgenomen in het Deventer Ziekenhuis 
(Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer). Haar gezondheidstoestand was zorgelijk, 
maar gelukkig gaat het langzaam vooruit. 
-Mevr. Bep Vinke - Donker, (De Steen 1D) is verhuisd. Haar nieuwe adres: Huis in de 
Wei, Vijverlaan 2, Kamer 210, 3925EN Scherpenzeel. 
- Dhr. Jan de Roode (Huize Nieuwoord) is verhuisd naar Zevenster in Zevenhuizen,  
Leliestraat 3. Ook voor Jan hopen we dat hij zich snel thuis zal voelen. 
Huwelijksjubileum: 
- Dhr. en mevr. Jan en Fenny de Jong (Veldschans 4) waren op 11 januari 60 jaar  
getrouwd. We willen hen van harte feliciteren met dit diamanten huwelijksjubileum. We 
hopen en bidden dat zij nog een aantal goede en mooie jaren samen mogen hebben. 
 
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 
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                  15 januari 2023 
 
              Eerste Zondag na Epifanie 

    

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur    Oecumenische dienst  Gebed van de Eenheid 
Voorganger                     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling               : Evert van Asselt 
Diaken          : Herman Engel, Irene Hendriksen 
Organist          : Wim van Hoek 
Solisten          : Hilde van de Berk, Fred Slaghekke 
Lector                     : Alice Bossema, Fred Slaghekke 

Kindernevendienst : Jantine Sonnenberg 
Job Basic  : Peter van der Krans 
Koster, Gastheer/vrouw: Albert Timmerman, Louise en Sophie Wijnberg 
Beeld, Beamer         : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Geluid            : Jozef Jan Vonhof                             
Oppas             : Corine Stuivenberg en Daphne Blokhuis 
Zingen 
Openingslied   : Lied GvL 119-2: 1 en 2 
   : Lied  GvL 119-2: 3 
Schuldbelijdenis, naar Jesaja 1  

                                : Lied ‘Om het geheim’ (Ad musica) 
       Kinderen in het midden : Kinderlied Hemelhoog 708 
       Lezing         : Efeziërs 2, 13-22  
            : Lied opwekking 703 
            : Matheus 25, 31-40 
            : Lied 339a 
            : Lied 1005: 1- 5 
      Vredeswens, Gebeden 
      Slotlied  : Lied Gvl 575: 1, 2 en 3 (Melodie: Gelukkig is het land) 
 
Bij deze dienst:  Thema:           Doe goed, zoek recht 
Zondag 15 januari is de 1e dag van de ‘Week van gebed voor eenheid 2023’. We hebben dan 
een oecumenische viering. De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks 
terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bid-
den ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoor-
delijkheid voor anderen, door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te 
geven. Met een oecumenische viering willen we eveneens laten zien dat we gezamenlijk de 
eenheid willen vieren. Twee symbolen staan vanmorgen centraal: water en stenen. De twee 
symbolen zullen gebruikt worden in de viering: water, dat verwijst naar onze doop, en stenen, 
die onze persoonlijke en voorouderlijke geschiedenis voorstellen. Water en stenen hebben ook 
een liturgische en bijbels-theologische betekenis. Water als beeld bij de schuldbelijdenis en 
stenen als beeld van de belofte. In het evangelie van Mattheüs worden we eraan herinnerd dat 
we onze liefde voor God niet kunnen scheiden van onze liefde voor anderen. Wanneer wij 
zorgen voor én dienstbaar zijn aan de hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken 
en gevangenen, zorgen wij voor Jezus Christus zelf. 
In Efeze 2 lezen we, dat we geen vreemdelingen of gasten meer zijn, maar burgers en huisge-
noten van God, met Jezus als de hoeksteen! Beide teksten getuigen van de gelijkwaardigheid 
van mensen en roepen op om goed te doen en recht te zoeken!! De diverse crises uit de afgelo-
pen jaren, zoals bijvoorbeeld de coronapandemie en de energiecrisis, hebben zo’n grote impact 
op mensen dat het herstellen van de schade jaren zal duren. Te midden van dit alles komen 
christenen samen in liefde en solidariteit. God roept ons op om de heiligheid en de waardig-
heid van al zijn kinderen te eren. Wanneer wij anderen liefhebben en voor hen zorgen, zoals 
God voor ons zorgt en van ons houdt, geven wij gestalte aan ons gemeenschappelijk geloof. 
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Collecte:   
1e Collecte: Protestante Kerk-Ondersteuning gemeenten: Goed toegerust aan de slag. Binnen 
de Protestante Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun 
werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 
jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat 
werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestante kerk voorziet hierin met een vernieuwd 
trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden ver-
groten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten 
worden voor aankoop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regelmatig in de kerk 

gebruikt wordt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke re-
den dan ook iets extra’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! 
 
Puzzelen met Kerkbalans: 
Heeft u hem al binnen? Het verzoek om uw bijdrage voor dit jaar weer op te geven? In totaal 
zijn er 205 brieven weggebracht door onze wijkteamleden. Digitaal zijn er 514 e-mails verzon-
den en er zijn 31 leden die hun bijdrage doen via een overeenkomst ‘Giften in geld’. 
Het is een hele puzzel geweest om alle gemeenteleden op de juiste wijze te voorzien van een 
toezeggingsformulier. Komende week heeft u de gelegenheid om te bepalen wat uw bijdrage zal 
worden. Geef wat uw hart u ingeeft en uw portemonnee toelaat. 
 
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 29 januari: 
Op zondag 29 januari is er weer een Krabbeldienst. Dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema 
van de kerk. Tijdens de Krabbeldiensten van dit seizoen gaan we telkens ‘samen’ iets doen. We 
hebben een leuk thema bedacht, maar daarover volgende week meer. We gaan ook weer zingen 
en muziek maken. We luisteren weer naar een Bijbelverhaal en hebben een leuke verwerking 
bedacht. Aan het einde van de Krabbeldienst gaan we nog gezellig iets drinken en is er wat lek-
kers. Heb je nog vragen over de Krabbeldiensten bel of app dan even met  
Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452) 
 
 

Verhuizing 
Verhuizing Jan de Roode. Drie jaar geleden is mijn vader Jan de Roode komen wonen in Hui-
ze Nieuwoord, en heb ik hem aangemeld bij De Voorhof. Hij is daar altijd hartelijk ontvan-
gen. Veel mensen hebben zich voor zijn welzijn ingezet. Pap werd op zondagen opgehaald 
om de kerkdienst te kunnen bijwonen. Er waren wandelmaatjes die hem opzochten om samen 
te gaan wandelen. In de tussentijd is de toestand van Jan helaas verslechterd. In Huize 
Nieuwoord is hij minder goed op zijn plek. Daarom is hij op 11 januari verhuisd naar de  
Zevenster in Zevenhuizen, Leliestraat 3. Dat is bij zijn zoon om de hoek. Wij zijn blij dat hij 
daar terecht kan. Bij deze bedank ik iedereen die zich voor Jan hebben ingezet om zijn leven 
hier wat aangenamer te maken, met name de ‘chauffeurs’ en de lieve wandelmaatjes die bij 
goed weer altijd met hem op pad gingen. 
Namens Jan de Roode een hartelijke groet 
Met vriendelijke groet, 
Trudy de Roode 

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. 


