
 

 
 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Lezing: Exodus 3:1-6   Johannes 3: 1-16. De liturgische kleur is wit. Thema: ‘Begrijp 
je het..??’ De schikking staat in een (brood) schaal (klei/aardewerk) symbool voor de 
schepper en het geschapene. Braamtakken en eucalyptus vormen door elkaar de door-
nenstruik, met daarin bloemen die het vuur/vlammen uitbeelden. Aangevuld met gevil-
te vlammen. In het midden van de schikking een tak van de eik. Het Hebreeuwse 
woord voor eik is El, wat God betekent. Mozes deed zijn sandalen uit omdat hij op 
heilige grond stond. 
 
Bloemen:  
- 
 
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! 
 
Collecte:   
1e Collecte: Villa Joep, Het ultieme doel van Villa Joep is ieder kind met neuroblas-
toom kinderkanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. On-
derzoek kan slechts plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen 
komen altijd uit donaties. Dus steun Villa Joep! 
 2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de auto-
matisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk wereldwijd te 
beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financiële administratie op een effici-
ënte manier uit te voeren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
-  
 
Huwelijk:  
-    
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27 mei 2018 

Trinitatis 
  

10.00 uur  Thema  Begrijp jij het..??              
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Bert Boels 
2e Ouderling     : Rien Stuivenberg 
Diakenen     : Gerda van den Brink, Meino Huisman 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Alice Bossema 
Koster     : Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst    : Anneke Methorst, Janneke Smit 
Zingen     : Psalm 8b: 1, 2, 3 en 4 
      : Lied 299j: 1 en 2 
      : Lied 705: 1, 2 en 3 
Kinderen in het midden   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Exodus 3: 1-6 
      : Psalm 93: 1, 2 en 3 
Schriftlezing          : Johannes 3: 1-16 (NBV)  
      : Lied 686: 1, 2 en 3 
      : Lied 704: 1, 2 en 3 
      : Lied 1006 
      : Lied 422: 1, 2 en 3 
Bij deze dienst: Vandaag 2 mooie, maar ook bijzondere Bijbelteksten. Mozes heeft in de 
woestijn een bijzondere ervaring. Hij ziet een brandende braamstruik, maar de struik wordt 
niet door het vuur verteerd. In het Johannes evangelie lezen we dat de Farizeeër Nicodemus 
naar Jezus gaat. Hij zegt: ´Wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is…´ Nicode-
mus is vervolgens vooral benieuwd naar wat hij niet begrijpt. Zoals ook Mozes niet begrijpt 
dat de takken van de braambos niet verbranden. En dan lat God zich aan Mozes kennen, zoals 
HIJ er voor mensen wil zijn. IK heb de ellende van mijn volk gezien en ik zal jou laten zien 
dat er bevrijding bestaat. Maar om dat te zien moet er bij Mozes nog heel wat water door de 
Jordaan. Ook Jezus wil Nicodemus laten zien waar het in Gods koninkrijk op aankomt. Om dat 
werkelijk te zien zegt, Jezus moet je opnieuw geboren worden, uit water en Geest. Het Ko-
ningschap van God tekent zich af voor wie uit de Geest van Gods scheppen nieuw leven gebo-
ren ziet worden. Ook als je niet weet waar die Geest vandaan komt en waar Hij heen gaat, je 
kunt zijn STEM horen……Begrijp jij het….!! Vanmorgen hopen we daar iets meer zicht op te 
krijgen!! 
 
 
16.00 uur: Krabbeldienst  (peuterdienst) 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Annelies Buurmans   :  
Diakenen     : Lammy Holl 
Organist     : Piet de Vries 
Koster     : Anton Veldhuizen 
 
 
Kerkdiensten volgende week 
Zondag 3 juni   
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder de aanschaf van kaarsen ( o.a. de paas-
kaars) 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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Voedselbank: 
De maand Juni hebben we helaas geen 'Voedsel' bank!  
Het wordt een warme maand dus ruilen we onze traditionele  'Bank' even in voor een bank die 
weet wat het is om in het  'pak'  te worden gehesen.  De SAP bank! 
Alle soorten pakken sap zijn van harte welkom.  Het is even door'pakken' maar dan heb-
ben  hebben we ook allemaal 'de smaak' te pakken. 
Ook voor deze keer: hartelijk dank maar weer! 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Deze zondag bent u hartelijk welkom ! We komen bij elkaar in de soos. Na de dienst.  
We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen samen. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Vrijwilligersavond vrijdag 15 juni a.s.: 
In en om De Voorhof zijn ruim 300 vrijwilligers actief die met hun talenten onze kerk kerk ma-
ken. 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 iedereen een 
zorgeloze avond te bezorgen. Loop tijdens het eten ook even langs bij de Modelvliegclub Vereni-
ging Veenendaal. Deze mannen kunnen veel vertellen over en laten zien van hun modelvliegtui-
gen en drones. Bij een fotobooth staat de fotograaf klaar om leuke (groeps-) foto’s te maken. 
Ook jullie (oppas-/klein-) kinderen kunnen gewoon mee-eten en zich vermaken op het springkus-
sen, 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 
 
Nieuws uit de Kringloopwinkel: Goede doelen: 
De afspraak die  met CvK gemaakt is luidt dat 50% van de opbrengst van de kringloopwinkel 
naar goede doelen gaat en dat de overige 50% bestemd is voor de kerk. Elk jaar kunnen mede-
werkers van de kringloopwinkel goede doelen aandragen. Om voor een bedrag in aanmerking te 
komen worden de volgende criteria gehanteerd:  - Geen projecten die al vanuit en door de kerk 
worden gefinancierd tenzij wij van mening zijn dat een aanvullende gift verantwoord en wense-
lijk is. - In principe niet de grote, landelijke organisaties tenzij de noodzaak duidelijk wordt aan-
getoond. - De gift moet direct ten goede komen aan het doel dus zo min mogelijk overhead.  
- Project moet  bij voorkeur een ANBI status hebben. - Projecten waarbij mensen uit Wouden-
berg e.o. actief betrokken zijn, hebben de voorkeur. Mocht u een goed doel weten wat aan boven-
staande criteria voldoet dan kunt u voor 1 juli voorstellen indienen bij de penningmeester Joop 
van Viegen. Adres; Nijverheidsweg 10 of per email: joop.vanviegen@gmail.com Werkgroep 
Kringloopwinkel 

Musical Jakob: 
Het is drie jaar geleden dat de Musical ‘Ruth’ in De Voorhof opgevoerd werd door een heleboel 
enthousiaste mensen. Een prachtig project waarbij veel mensen hebben ervaren hoe bijzonder 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. Jakobs 
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 blinde 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. 
 
Pannenkoekenavond: 
23 juni voor ouderen die vaak alleen thuis zitten. 
Vanaf 17.30 tot 19.30 uur. Kom dus gezellig met ons ( de jongeren van 
4G) pannenkoeken eten bij De Voorhof. 
Wilt u meedoen? Mail dan naar Marjolein,  
email: familie de man@kpnplanet.nl of bel naar 06 54727859. 
Heeft u geen vervoer? Dan kunnen wij wat regelen. 
Kom langs en geef u snel op. 
 
 
Kerkproeverij: 
Samen op weg…  
Mattheüs 28:18-19: Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen...’ 
Vers 17: En toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 
Sommige discipelen hadden twijfels.  
Zelfs waar zij niet in Jezus geloofden, 
geloofde Jezus wel in hen! 
Lees ook in de Schakel over Kerkproeverij. 
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