
 

 
 
 
 
 
Bloemen:  
- 
 
 
Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder de aanschaf van kaarsen ( o.a. de 
paaskaars) 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten van de automa-
tisering. 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:  
-  
 
 
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 
hebben we ook allemaal 'de smaak' te pakken. 
Ook voor deze keer: hartelijk dank maar weer! 
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3 juni 2018 

 
Eerste Zondag na Trinitatis 

10.00 uur              
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Johan de Kruif 
2e Ouderling     : Leny de Koeijer 
Diakenen     : 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Berthe Strengers 
Koster     : Bertus  Brouwer 
Kindernevendienst    : Marlies van der Laan, Hilde de Ronde 
Beeld en Geluid    : Reinier Vunderink en Mirjan Schep 
Zingen     : Psalm 8a:1,2,5,6 
      : Lied 214:1,7,8 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Job 1:1-5 
      : Lied: ‘Wie wonen in een land van stille vrede’: 1 
           (mel. ps 110) 
2e Schriftlezing    : Job 1:6-12 
      : Lied: Wie wonen: 2,3 
3e Schriftlezing    : Job 1:13-22 
      : Lied: 938:1,2 
      : Lied: 943:1,2,3,4 
Gedachtenis     : Lied 
      : Lied  418 
 
 
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 10 juni   
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Bijenhouden biedt jongeren een toekomst. Guatemala kent veel geweld en corruptie, 
mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en eco-
nomische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking beho-
ren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredes-
centrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een 
opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöpera-
ties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.  
 
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. 

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 
 
De vakanties met zorg en aandacht: 
Hetvakantiebureau.nl van de Protestantse Kerk organiseert vakanties voor senioren en mensen 
die in het dagelijks leven zorg nodig hebben waarin de ontmoeting en de gezelligheid centraal 
staan. Een ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de vakanties worden gehouden, is wel-
kom. Dit geldt voor u als vakantiegast of voor u als vrijwilliger! Het vakantiebureau.nl heeft 
prachtige aangepaste accommodaties in Nederland.  Verpleegkundigen of vrijwilligers staan voor 
u klaar voor een zorgvakantie met veel of met minder persoonlijke begeleiding.  Ook als u inten-
sievere begeleiding en zorg nodig heeft. Daar zijn onze gediplomeerde verpleegkundigen en ver-
zorgenden voor. Zij staan altijd voor u klaar, zijn gemotiveerd en zeer kundig. Samen geven zij 
maatwerk begeleiding, ook bij alle activiteiten die het vakantiebureau organiseert. Via de website 
www.vakantiebureau.nl of info@hetvakantiebureau.nl kunt u meer informatie krijgen.Bij de 
ingang vindt U  informatiegidsen over  vakanties voor senioren, met en zonder zorg, voor 
senioren en voor mantelzorgers en partner met dementie, vakanties voor eenoudergezin-
nen, en vakantieoverzicht voor vrijwilligers. U kunt ze inkijken, eventueel meenemen, maar 
wel graag terugleggen op de balie bij de ingang. 

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 kun-
nen wij wat regelen. Kom langs en geef u snel op. 
 
Fietsen voor Moldavië:  
Beste mensen vorige maand schreven wij dat wij gaan stoppen met de 
transporten. Wij hopen in augustus nog 1 maal de reis te maken. Goederen die met dit transport 
meegaan kunnen tot uiterlijk 23 juni gebracht worden. Na 23 juni kan er niets mee bij omdat er 
een vergunning aangevraagd moet worden de lijst kan dan niet meer gewijzigd worden. Wij vra-
gen u dan ook niets bij de voordeur te zetten na 23 juni, wij zullen dit dan af moeten voeren met 
het afval en dan heeft niemand er wat aan. Hans en Trudi Stoffer 033-2861852 

Verjaardagfonds:  
Wij zijn op zoek naar een 1 a2 lopers want, met de voltooiing  van de nieuwbouw in het Groene 
Woud wordt deze wijk te groot voor 1 persoon deze moet gedeeld worden. Wij zijn dus opzoek 
naar iemand die een gedeelte van het Groene Woud wil doen vanaf 1 juli. U kunt zich melden 
bij:  Hans en Trudi Stoffer Kersentuin 49 tel 033-2861852 .   
e-mail hntstoffer@kpnplanet.nl  
 

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 er-
varen 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. 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 tijd-
je bezig met de voorbereidingen om deze musical op te kunnen gaan voeren. Dat kan niet zon-
der 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 zondags-
brief en in de Schakel. We hebben verschillende hoofdrollen te verdelen met solo’s, zoals Ja-
kob, 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.  
 aten we er een mooi project van maken, Sierd, Angelique, Diane, Petra, André en Hilde. 
 
Kerkproeverij:  
Samen op weg… Wat is (jo)uw grootste hindernis om te gaan 
getuigen? De verhouding volgens het onderzoek van Michael 
Harvey: 28% twijfel over gebruik info. 12% eigen leven straalt 
niet uit wat het uit zou moeten stralen. 9% te druk.. 51% bang, 
hoe de ander zou reageren. Angst in de Bijbel: Mozes in open-
baar spreken, Petrus vreesde op binnenplaats nadat Jezus gevangen was genomen. We moeten 
angst niet negeren. We moeten ons geloof juist op de plek brengen waar de angst is. En houd 
dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld (Math.28:20b). 
Lees ook in de Schakel en op de website over Kerkproeverij. 
 
Israëlreis: 
Regelmatig hoor ik mensen zeggen: ´mijn droom is een reis naar Israël, naar het land van de 
bijbel. Het lijkt mij geweldig om de bijzondere plaatsen die in de bijbel worden genoemd met 
eigen ogen te zien, of om ze nog een keer te zien….´ U/jij krijgt de kans om deze droom werke-
lijkheid te laten worden!!Meer informatie over deze reis en de indeling van de dagen staat in 
de Schakel van juni en op de Website. Als u/jij belangstelling heeft of meer wilt weten neem 
dan gerust contact op met Marten Jan Kooistra (06-52684452, dskooistra@mjkooistra.nl) 
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