
 

 
 
 
Liturgische bloemschikking: De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van de liefde 
en het vuur, de kleur van de Geest die aanvuurt. In de schikking te zien aan de oranje en 
rode bloemen en het rode kleed. In de schikking staan de tongen van vuur centraal. De 
geest des Heren wordt op zijn discipelen uitgestort als vlammen op hun hoofden. Deze 
vlammen nemen de vorm van tongen aan. De tongen die alle talen spreken gaan als een 
lopend vuur de wereld door. De drie hoge rode bloemen verbeelden de geest des Heren: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Het groene mos verbeeldt de eeuwige trouw van God 
aan de mensen. 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar Fam vd Berg, v. Gendtlaan 6 en naar 
Fam. Van Dijk, v. Gendtlaan 18. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil 
wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte: 1e Collecte: ZWO heeft als project voor 2017 gekozen voor Stichting Project 
Hope. De stichting wil in de regio Njinikom in Kameroen in de kleine huisjes de onvei-
lige olielampen vervangen door een klein systeem dat met zonne-energie stroom levert 
voor een led lamp. De led lamp heeft ook een grotere licht opbrengst, zodat kinderen 
huiswerk kunnen maken. Het systeem levert ook energie aan een kleine ventilator die in 
de nacht de muggen weg houdt. Zo wordt de verspreiding van malaria tegen gegaan. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen die om wat voor reden dan 
ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Mevr de Kriek (Dorpsstraat 32I) is weer thuis uit het ziekenhuis, ook dhr. de Kriek is 
weer thuis uit het verzorgingshuis 
- Dhr L. Pot, De Steen 25, was opgenomen in het zieknhuis maar is weer thuis 
- Mevr. W. Huigenbosch, De Bosrand  9, is voor revalidatie opgenomen in het verzor-
gingshuis Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld  
  
Overleden:   
- Op 27 mei 2017 is overleden: Anna Reinskje van der Wal-Abma in de leeftijd van 80 
jaar. Een dienst heeft plaatsgevonden in De Voorhof op 1 juni waarna de begrafenis 
heeft plaats gevonden op de begraafplaats van Woudenberg 
- Op 25 mei 2017 is overleden Aartje Jacoba (Cootje) Kolkena-Schipper,Stationsweg 
205, in de leeftijd van 77 jaar overleden. de begrafenis heeft op 2 juni plaatsgevonden 
op de begraafplaats van Woudenberg 
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4 juni 2017 
 

Pinksteren 

 
10.00 uur Pinksteren 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Annelies Buurmans 
Diaken     : Johan Jansen 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Erna Veldhuizen 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Mirjan Schep en Jolanda Radstaake  
Zingen      
 
Met medewerking van de cantorij 
 
Er is een gedrukte liturgie. 
 
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

 
 
 
 
18.30 uur Geen Dienst  
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag  11 juni  2017  
10.00 uur:   ds. L. de Ronde uit Tiel 
Collecte: Wereld Diaconaat. Hulp voor straatkinderen en hun ouders: 
In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal uit 
gebroken gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. 
Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspectief. Zij lopen een 
groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten. Met sport en spel vergroot de 
Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen van straatkinderen, en hun vertrouwen in 
anderen. Ook leren kinderen communiceren en conflicten oplossen. Daarnaast werkt de stich-
ting aan het herstel of verbeteren van het contact met ouders. In 2017 wil de stichting 450 
straatkinderen helpen. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 
www.kerkinactie.nl/straatkinderencolombia 
 
 
18.30 uur:  Zanguurtje onder leiding van Anneke Methorst 
Collecte: Eveneens voor Wereld Diaconaat. Hulp voor straatkinderen en hun ouders. 

http://www.kerkinactie.nl/straatkinderencolombia
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Voedselbank Juni 2017: 
De schoolvakanties staan voor de deur. We hebben besloten de maand juni hier al vast aan-
dacht aan te besteden zodat er tijdens de komende vakantie periode ook voor de kinderen eens 
iets bijzonders kan worden meegepakt in plaats van de gebruikelijke dagelijkse levensbehoef-
ten. Vakantie is plezier en daar gaan we voor. Als u kinderen of kleinkinderen heeft dan weet 
u wel wat er al zo voor in aanmerking komt. Hoeft niet alleen zoetigheid te zijn zoals bijv. 
drop, maar ook graan-of noten repen, rijstwafels of kruidkoekjes zijn een goed alternatief. 
Om de creativiteit tijdens die vele vrije dagen te bevorderen kunnen ook  kinderboekjes, 
kleurpotloden, kleurstiften of puzzeltjes in aanmerking komen. Dat wordt leuk voor de kin-
deren van de voedselbank, met nog maar  één schoolvak over deze periode.   
Inderdaad; vak-antie.  Met dank 

Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 7 juni wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, quilten, kaarten maken of 
gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te 
sjoelen, een kruiswoordpuzzel te maken, een krant of een tijdschrift te lezen. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee  kunnen we er met elkaar een gezellige ochtend van te maken. U 
bent weer van harte welkom!  
Sarianne van Oosterum Tel: 0332864483 
 
Zanguurtje: 
Zondag 11 juni is er weer een zanguurtje o.l.v. Anneke Methorst met bekende liederen en 
mooie dia’s rondom het thema “Waarheen leidt de weg?”. Medewerking zal worden verleend 
door Alice Bossema, Nel Appeldoorn, Arieene Koelewijn, Ton Kaljee en Piet de Vries. Aan-
vang 18.30 uur. Koffie of thee na afloop voor wie nog even wil napraten. Hartelijk welkom!   
 
Eindexamens: 
Voor veel middelbare scholieren in Nederland en ook in Woudenberg is deze periode een 
spannende tijd: De examens en daarna het wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP 
willen we graag de examenkandidaten namens PG De Voorhof een hartelijke groet doen en 
een steuntje in de rug geven in afwachting van hun uitslag.  
Doe jezelf examens of doet uw (klein) kind/familielid examens, of kent u een jongere die 
examen doet, dan horen we dat graag. De kandidaten kunnen worden gemeld bij                
Jaap de Ronde, ronde_jaap@hotmail.com/0633586071 
 
Personenboek uitgebreid en vernieuwd:  
Personenboek…… Wie zijn onze gemeenteleden?......Helpt u mee? Er liggen nog stickers bij 
de uitgang om door te geven aan mensen die nog niet in het Personenboek staan. Want we 
kunnen met elkaar het Personenboek aanvullen zodat we een zo volledig mogelijke weergave 
van onze gemeente krijgen. Meedoen kan heel beperkt met naam en foto of uitgebreider met 
NAW gegevens e.d. Voor een korte omschrijving is natuurlijk ook weer plaats. Aanmelden 
via www.pkndevoorhof.nl/informatie-personenboek of via het formulier in de kerk. Als je in 
de vorige versie stond, hoef je alleen wijzigingen door te geven. Alvast bedankt voor uw/
jouw bijdrage & medewerking. Heeft u geen foto? Wij kunnen regelen dat er een leuke foto 
wordt gemaakt bij u thuis of op zondag 18 juni in de kerk. 
Jannette Maijen, 06-11286220, Gerda van den Brink, 06-13794955,  
gemeentegids@pkndevoorhof.nl 
 
 
 

 
 
 
Vrijwilligers avond : 
Om te noteren: Vrijdag 16 juni 2017 vanaf 17.30 uur vrijwilligersavond nieuwe stijl. Geen 
droge kost, maar een frisse dronk en een smakelijke hap. Bestemd voor ALLE vrijwilligers, 
dat zijn er ruim 300 !  Opgeven bij uw taakgroep voorzitter, wijkouderling, of bij               
Johan de Kruijf techniek.cvk@pkndevoorhof.nl  
 
Can't Stop Praising - 17 juni 2017:  
Op 17 juni 2017 geeft Gospelkoor Masjiach een concert! Tijdens dit concert presenteren we 
onze nieuwe samenstelling en zullen we een vernieuwd programma voor u spelen. Onder de 
titel "Can't Stop Praising" laten we u kennis maken met het nieuwe Masjiach, onder leiding 
van Johanna Steffens. De avond staat in het teken van Praise, waarbij we samen met u de 
Heer prijzen. Ook is er de nodige gezelligheid met heerlijke hapjes (gratis!) en drankjes 
(tegen een kleine vergoeding). Bent u geïnteresseerd? Houdt dan onze Facebook pagina in de 
gaten, en bekijk onze site om vast uw plaats te reserveren!  Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: €7,50. Kaarten: via onze site of info@masjiach.nl of Son-
ja.van.dijk@kpnmail.nl tel: 0612673553 
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