
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. Leny Zitzmann verhuist deze week naar verpleeghuis Bovenwegen, Heideweg 2, 
3708 AT Zeist 
- Mevr. Fia Morren (Plantage 21) zal nog geruime tijd in Revalidatie en Herstelcentrum 
Parkgraaf (Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht) verblijven. Fia gaat met kleine stapjes 
vooruit, maar heeft nog een lange weg te gaan. In overleg met Rien en Fia hebben we 
besloten dit voorlopig voor de laatste keer op de zondagsbrief te vermelden.  
- 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. Woensdag 25 januari gaat Jannie naar zorgcen-
trum Birkhoven in Amersfoort (Soesterweg 533, 3819 BA Amersfoort) 
- Dhr. Cor Moerman (Lindenlaan 33) is vorige week gevallen en heeft een heup gebro-
ken. Cor ligt momenteel in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (Willy Brandtlaan 10, 
6716 RP Ede). Het ziet ernaar uit dat hij komende week naar een revalidatiecentrum gaat. 
Wij wensen Cor een voorspoedig herstel. 
 
Overleden: 
Op 16 januari 2023 is overleden: Doutje de Bock, in de leeftijd van 86 jaar. Op zondag 
22 januari is er gelegenheid de familie te condoleren in de Voorhof, van 15.00-16.00 uur 
in De Voorhof. Op Maandag 23 januari zal een afscheidsdienst worden gehouden in De 
Voorhof aanvang 11.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de begraaf-
plaats van Woudenberg. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te ontmoeten in de 
aula van de begraafplaats. Mocht u geen kaart hebben ontvangen dan mag u deze mede-
deling als uitnodiging zien. Een ieder is van harte welkom. 
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                  22 januari 2023 
 
              Tweede Zondag na Epifanie 

    

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur     
Voorganger                     : Ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling               : Cor Kwakernaak 
Diaken          : Ronald Maijen, collectant Marja Overeem 
Organist          : Berend van Surksum 
Lector                     : Caroline van der Krans 
Kindernevendienst         : Annemieke van der Wansum 

Koster                      : Ad Kleinveld 
Beeld, Beamer         : Mirjan Schep, Elizabeth Kooistra 
Geluid            : Reinier Vunderink                            
Oppas             : Gerjanne Schilperoort, Elin Boshuis 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 66: 1,3 
Kyrielied  : Lied 463 A:1 V:2 M:3 A:4 V:5 M:6 A:7,8 
Gloria   : 871 
Kinderen in het midden  
1e lezing   : Jesaja 49: 1-7 

            : Lied 459: 1,3,7 
         2e lezing                   : Mattheus 4: 12-22 
            : Lied 339a 
            : Lied 531: 1,3 
        Slotlied                      : Lied 362 

 
 

 
 
 
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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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:  
Kosten Pastoraat: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt wor-
den tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.  
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: 
Nog even een herinnering.  
Is uw puzzel al opgelost? We gaan de laatste week van de actie Kerkbalans in. Vanaf maandag 
worden de toezeggingsformulieren weer opgehaald. Zet de envelop vast klaar en ontvang de 
loper met een glimlach. Samen maken we er weer een succes van. 
Geef wat uw hart u ingeeft en uw portemonnee toelaat. 
 
Muzikale oppepper zondag 22 januari om 19.00 uur: 
Samen zingen en je laten bemoedigen. De voorbereidingsgroep heeft rond het thema ' Op weg 
naar het licht' een mooie avond samen gesteld. De muzikanten en zangers hebben de liederen 
ingestudeerd en kijken uit naar uw komst! We zien u en jou graag in de kerkzaal. Ook online is 
de muzikale oppepper te bekijken en te beluisteren.  
 
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. Het 
thema van deze keer is: ’Samen bidden'. In de kerk wordt veel gebeden, maar ook vaak rond de 
maaltijd en voor het slapengaan. Afgelopen week was de week van gebed om eenheid. Ook Je-
zus bad veel en Hij leert zijn leerlingen bidden. Een leuk en veelzijdig thema dus om in de Krab-
beldienst mee aan de slag te gaan. 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 lekkers. Heb je nog vragen over de 
Krabbeldiensten bel of app dan even met Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452) 
 
 

Verhuisd: 
-Mevr. Bep Vinke - Donker, (De Steen 1D) is verhuisd. Haar nieuwe adres: Huis in de Wei, 
Vijverlaan 2, Kamer 210, 3925EN Scherpenzeel. We hopen dat Bep zich snel in haar nieuwe 
omgeving thuis mag voelen. 
- Dhr. Jan de Roode (Huize Nieuwoord) is verhuisd naar Zevenster in Zevenhuizen, Lelie-
straat 3. Ook voor Jan hopen we dat hij zich snel thuis zal voelen. 
 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 24 januari kijken we met elkaar weer naar een aantal moeilijke Bijbelteksten. 
Deze keer een begrip in de bijbel: Het woord Messias.  
Waar komt het vandaan? Wat betekent het? 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 

12 februari om 19:00 is er weer een Music & More-zangdienst.   
Het thema deze keer is water. Met behulp van mooie teksten en mooie liederen, die meege-
zongen mogen worden, maken we kennis met de thematiek van water in de bijbel. Water 
waar we “als een hert naar verlangen”, maar ook het water waar we veilig en vol vertrouwen 
in de Heer overheen willen lopen. Het belooft een mooie dienst te worden, die we jubelend en 
vol van geest afsluiten. Beleef en doe mee, 12 februari 19:00 in De Voorhof 

 

 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis-Meijer 

  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl      Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 


