
 

 
 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Wat gebroken bakstenen verwijzen naar de toren van Babel, mensenwerk. (Één taal, 
één volk) God heeft een ander plan, vandaar de spraakverwarring, discommunicatie. 
Einde torenbouw. 
Pinksteren. In het gevilte rode hart is een vaas geplaatst met rode Gloriosa (vlammen 
van de Heilige Geest). Daarachter de duif (Heilige Geest). Links twee leien (Tora 
tafels) verwijzend naar de 10 leefregels die Gods volk ontving bij de Sinai, (50 dagen 
na de doortocht door de Schelfzee), waar ook de eerste uitstorting van de Heilige Geest  
plaatsvond. De 7 harten staan open om de Heilige Geest te ontvangen. 
 
Bloemen:  
- 
 
Collecte: 1e Collecte: ZWO: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda: 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en 
huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de 
Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in 
gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van 
vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn geweld-
dadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de me-
dewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze 
leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union 
voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt 
ze de positie van vrouwen in de kerk.  Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt 
om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.  Met deze collecte steunt u 
het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda.  
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 welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
-  
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20 mei 2018 

Pinksteren 
  

10.00 uur   
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Arend Hoogers 
2e Ouderling     : Jaap de Ronde 
Diakenen     : Annelies van Ravenhorst, Jan Kromhout 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Mirjan Schep, August Wijnberg 
Beeld en geluid    : Martin Standaart, Jascha Standaart 
Zingen     :      : 
 
  
m.m.v. de Cantorij en Ansel Standaart (percussie)  
 
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 27 mei   
10.00 uur ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Villa Joep, Het ultieme doel van Villa Joep is ieder kind met neuroblastoom kinder-
kanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. Onderzoek kan slechts 
plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen komen altijd uit donaties. Dus 
steun Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart kunnen gaan worden! 
 
16.00 uur ds. Marten Jan Kooistra  Krabbeldienst  (peuterdienst) 
 
 
18.30 uur Geen Dienst 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank Mei 2018: 
In onze Kerk de Voorhof mogen  we toch wel zeggen dat daar in algemene zin 'dé blij-
de  Boodschap‘ wordt verkondigd. Ja toch? Betreft het echter  de Voedselbank dan gaat   het 
meestal om de 'alledaagse boodschap 'Zonder hoofdletter B en van een  geheel andere orde, maar 
ook daar worden  veel  mensen  blij van. Kortom; de ene  Boodschap is de andere  boodschap 
niet maar die eerste versterkt wel de tweede  om ons te wijzen op onze verantwoordelijkheden 
ten opzichte van anderen. Na dit 'vooraf' preekje het thema voor  de maand mei: Broodbeleg!  En 
u weet wel wat lekker is. Voorbeeldje?  Chocolade hagel want daar kun je van die blije gezicht-
jes mee strooien. Voor beide  Boodschappen gelden de woorden: Dank u wel! 

Tweede Pinksterdag,     “Muziektheater Vestzak”  In De Voorhof 
De voorstelling is opgebouwd als een raamvertelling met bekende en minder bekende liederen 
van o.a. Mathilde Santing, Ramses Shaffy en  Daniël Lohues.  
Gedichten (Martinus Nijhoff) en verhalen (Manu Keirse) en prachtige 
(klassieke) muziek van onder meer Aaron Copland. Wetenschap: mensen 
staan gemiddeld 28,63 seconden voor een schilderij. Een nieuw onder-
zoek toont aan dat museumgangers drukker bezig zijn met het maken van 
selfies dan daadwerkelijk naar kunst kijken.  
“Muziektheater Vestzak” daagt u uit om te gaan zitten  
en een goed half uur te genieten  van hun eigen bijdrage aan het “Feest 
van de Geest”. Van het publiek wordt ook deelname gevraagd. Het gaat 
ten slotte over Pinksteren en daar hoort samen zingen bij. Verbindende 
teksten/zang en verteller: Aad van Balen. 
Tegenspeler en begeleider op de piano: Dik Boelee. 
Van harte welkom. Tweede Pinksterdag 21 mei 2018 om14 uur. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op zondag ,27 mei, komen we weer bij elkaar na de dienst. 
In de soos. We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen met elkaar. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Gemeenteavond 2018: ‘Geloof in gesprek’  
Op donderdag, 24 mei 2018 vanaf 19.30 uur wordt de gemeenteavond gehouden in De Voorhof. 
Iedereen is van harte welkom. Dit jaar is er een geheel nieuwe programma. De jaarrekeningen 
van De Voorhof en de Diaconie zullen tijdens deze avond niet besproken worden. De jaarreke-
ningen komen beschikbaar in de hal en via onze website of u kunt deze aanvragen via  
scribaat@pkndevoorhof.nl  
Het programma:  
- Mededelingen vanuit de kerkenraad, ‘waar zijn wij mee bezig’.  
-‘Geloof in gesprek’.  
PAUZE  
- Afronding Geloofsgesprek  
- Vragen en mededelingen van de gemeenteleden. Zijn er zaken waarover u meer wilt weten? U 
wordt van harte uitgenodigd om uw vragen vooraf te stellen aan de scriba 
(scribaat@pkndevoorhof.nl)  
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.  
 
Op 24 mei 2018 zijn de penningmeesters van CvK en Diaconie om 19 uur aanwezig in  
De Voorhof voor vragen over de Jaarrekeningen. 
 

Vrijwilligersavond vrijdag 15 juni a.s.: 
In en om De Voorhof zijn ruim 300 vrijwilligers actief die met hun talenten onze kerk kerk 
maken. En jij / u bent er vast één van. Om alle vrijwilligers te bedanken, nodigt de kerkenraad 
jullie van harte uit voor de vrijwilligersavond in De Voorhof. Van 17.30 uur tot 19.30 uur staat 
het eten en drinken voor jullie klaar. De jongeren van de taakgroep JOP staan klaar om ieder-
een een zorgeloze avond te bezorgen. Loop tijdens het eten ook even langs bij de Modelvlieg-
club Vereniging Veenendaal. Deze mannen kunnen veel vertellen over en laten zien van hun 
modelvliegtuigen en drones. Bij een fotobooth staat de fotograaf klaar om leuke (groeps-) fo-
to’s te maken. Ook jullie (oppas-/klein-) kinderen kunnen gewoon mee-eten en zich vermaken 
op het springkussen, geschminkt worden of een glitter tattoo laten zetten. We zien jullie heel 
graag op vrijdag 15 juni! In verband met de catering willen we graag weten hoeveel mensen er 
zullen komen. Graag voor 8 juni opgeven via de mail: cobidelange74@gmail.com 
 
Musical Jakob: 
Het is drie jaar geleden dat de Musical ‘Ruth’ in De Voorhof opgevoerd werd door een hele-
boel enthousiaste mensen. Een prachtig project waarbij veel mensen hebben ervaren hoe bij-
zonder het is om dit als gemeente neer te zetten. We hebben heel veel zin om aan de slag te 
gaan met onze volgende musical, Jakob. 
Het levensverhaal van Jakob, zoals we dat in het Bijbelboek Genesis tegenkomen, kan het ver-
haal van iedereen zijn. Het kent herkenbare momenten van twijfel, angst, radeloosheid, pijn en 
verdriet. Van jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof en liefde. Ja-
kobs verhaal is ons verhaal. De vraag: “Wie is Jakob?” staat centraal in deze musical. Wie is 
die man, die het eerstgeboorterecht op een slimme manier in handen kreeg? Die zijn bijna blin-
de vader de zegen met een lafhartige verkleedpartij ontfutselde. Die alle familieverhoudingen 
op het spel zette en moest vluchten voor de woede van zijn broer. Die God bij Bethel op een 
indringende wijze in zijn leven ontdekte. Die tot over zijn oren verliefd werd op Rachel, de 
jongste dochter. Maar die een koekje van eigen deeg kreeg toen hij de morgen na de bruiloft 
ontdekte: ‘En zie... het was Lea!’ Die Laban te slim af was en als een rijke schaapherder voelt 
dat hij terug moet naar het land van belofte.  Wie is Jakob? Een mens waarin we ons kunnen 
herkennen. Een mens waarmee God toekomst maakt: Israël. 
We zijn als stuurgroep al een tijdje bezig met de voorbereidingen om deze musical op te kun-
nen gaan voeren. Dat kan niet zonder de zangers/ toneelspelers/ decorbouwers/ techneuten en 
logistiek medewerkers! Voor ieder wat wils! Iedereen is welkom. Er zal de komende tijd meer 
informatie volgen, in de zondagsbrief en in de Schakel. 
We hebben verschillende hoofdrollen te verdelen met solo’s, zoals Jakob, Rebecca, Laban en 
Rachel. Maar er zijn ook meerdere rollen die ingevuld moeten worden zonder een solo. Er 
zullen in september audities gaan plaatsvinden.  
De dinsdagavonden gaan we met de toneelspelers oefenen. 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar koorleden, we zullen in september gaan starten en zullen 
dan elke donderdagavond van 20.00-21.30 gaan oefenen.  
 Laten we er met zijn allen een mooi project van maken,  
Sierd, Angelique, Diane, Petra, André en Hilde 
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