
 

 

Bloemen:   
 
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
 - Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) mocht na een aantal weken in verzorgingshuis 
Nieuw Avondrood in Voorthuizen gelukkig weer naar huis. 
- Mevr. Jannie van den Berg (De Henschoterhof 3) verblijft in zorgcentrum Birkhoven, 
Soesterweg 533, 3819 BA Amersfoort. Afdeling revalidatie en herstel kamer 11. 
 
 
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 
 
 
Doopdienst: 
Tijdens de dienst op zondag 5 februari zal de doop worden bediend aan Joanna Maria, 
van der Haven, dochter van Sifra en Matthijs van der Haven (De Prangelaar 28) 
 
 
Samen aan tafel voor iedereen: 
Vanaf nu kunt u zich weer inschrijven voor de samenkomst van 10 Februari 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, Elizabeth en Jantine 
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                  5 februari 2023 
 
              Vierde Zondag na Epifanie 

    

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof   10.00 uur :  
 Voorganger                : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling          : Rien Stuivenberg 
Diaken     : Cobi de Lange, Gerrit Jan Busser 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Sifra van der Haven 

Muziek                          : Petra Meeuwse, Jannette Maijen, Werner van der Burgh 
Solisten      : Hilde van de Berk, Angelique Martina 

Kindernevendienst : Janneke Smit 
Koster, Gastheer/vrouw : Erwout Blokhuis,  Herman en Jantine Engel 
Beeld, Beamer         : Ab van den Pol, Jan van Bentum 
Geluid            : André van Dijk                
Oppas             : Roelinke Mateman 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 139: 1, 7 en 9 
Kyriegebed 
Gloria    : Lied 868: 1 en 3 
Kindermoment          : Lied 545: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel) 

        Schriftlezing        : Jesaja 43: 10-13  
           : Psalm 81: 1 en 9 
           : Opwekking 518 
       Doop 
                 Zingen         : ‘De doop’  
       Zingen         : ‘Ik wens jou’ (Trinity) 
           : Lied 778: 1, 4 en 5 
      Gebeden 
      Slotlied        : Lied 425 
Bij deze dienst:  Thema:           ‘Verstop je niet…’ 

De evangelielezing is uit Mattheus 5: 13-16, een gedeelte uit de zogenaamde Bergrede. Jezus 
zit op een berg, zijn leerlingen zijn bij hem in de buurt, daaromheen heeft zich een grote groep 

mensen verzameld. Vorige week lazen we het eerste gedeelte, de ‘zaligsprekingen’. Daarna 
gaat de tekst verder met het gedeelte dat we vandaag lezen. Het gaat over ‘het zout der aarde’ 
en ‘het licht der wereld’. Zout heeft verschillende functies: het zorgt ervoor dat voedsel langer 

te bewaren is, het geeft smaak aan eten, daarnaast heeft het ook een zuiverende werking. Na de 
beeldspraak van het zout komt Jezus met een tweede beeld: jullie zijn het licht in de wereld. 

Licht is een voorwaarde voor het bestaan. Het is niet voor niets dat het Scheppingsverhaal be-
gint met de komst van het licht. Ook over de Messias wordt gezegd dat hij een Licht is: in Jo-

hannes 8:12 zegt Jezus dat hij het Licht van de wereld is. De mensen die hem volgen kunnen 
dus zout en een licht zijn, zo ontdekken we in de lezing van vandaag. Wij kunnen 
‘smaakmakers’, ‘zuiveraars’ zijn, met wat we gehoord-hebben-om-te-doen. We kunnen ver-

lichten, bij-lichten en aan het licht brengen. Maar wij kunnen ook in smakeloosheid en duister-
nis vervallen. Als het licht onder de korenmaat wordt geplaatst in plaats van op de kandelaar 

en wanneer het zout in het vaatje blijft. Het moet er uiteindelijk op uitlopen dat de mensen 
jullie ‘schone werken’ zullen zien, zegt Jezus. Werken die niet zomaar ‘goed’, deugdzaam zijn, 

maar eervol, passend, ethisch, doordacht – opdat zij ‘jullie Vader in de Hemel verheelij-
ken’. Ook Jesaja roept in hoofdstuk 43 op om op die manier getuige van de Heer te zijn: dat 

Hij werkelijk God is en dat Hij blijf wat/wie Hij is. De volgelingen van Jezus hebben de we-
reld dus veel te bieden: als zout voor de aarde en licht in de wereld. Maar dan moeten we ons 
niet verstoppen… 

Tijdens deze dienst zal de doop worden bediend aan: Joanna Maria van der Haven.    
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Collecte:   
1e Collecte: Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Pakistan - Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie school-

verlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de op-

leiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een uni-

versitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 

organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 

verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst 
brengen extra kosten met zich mee. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke 
reden 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 Februari 2023:   Actiemaand Voedselbank:  
Van 5 t/m 23 februari organiseren Kerk in Actie en Voedselbanken Nederland een speciale actie 
waar onze Taakgroep Diaconie van De Voorhof graag ondersteuning aangeeft. Er is een Bood-

schappenlijstje samengesteld met producten die deze maand in het bijzonder worden gevraagd. 

 Er zijn drie mogelijkheden om deze februari actie te ondersteunen, t.w. 
1. Bij De Voorhof kunt u een lege actiedoos ophalen welke  ter beschikking wordt   

    gesteld om deze thuis op uw 'gemakkie' te vullen met producten uit het    
    boodschappenlijstje en  vervolgens zien wij die gevulde doos weer graag tegemoet. 
2. Eén of meerdere producten  bijdragen zoals we tot heden altijd gedaan hebben 

     maar in dit geval uitsluitend met producten zoals vermeld op het boodschappenlijstje. 
3. Of zo mogelijk €25  te doneren op de rekening van de Diaconie met vermelding: 

     Voedselbank. (rekeningnummer  NL 45 RABO 0382 4662 68) 
     Hiermee vullen wij, namens u, de actiedoos met producten uit het lijstje, met  een 

     vergelijkbare waarde. Hoe handig is dat? 
BOODSCHAPPENLIJSTJE: Dat ziet er als volgt uit: Havermout ~ Soep in blik ~ Zonnebloem-
olie ~ Vis in blik ~ Couscous ~  Volkorenpasta~ Groente conserven ( blik of pot) ~ Koffie of 

Thee ~ Houdbare melk ~ Pak sap (1L)~ Zakje lolly's. 
Van harte aanbevolen  en fijn  dat u weer mee doet! 

      
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 meegezon-
gen 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 

Vakantie 
Ds. Marten-Jan Kooistra is met vakantie van vrijdag 10 februari tot en met dinsdag 21 februari. 
Als u in deze periode een predikant nodig heeft, kunt u een beroep doen op ds Pieter Koekkoek. 

 Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol 

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


