
 

 
 
 
 
 
Bloemen:  
 
Collecte: 1e 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 economische ongelijkheid is groot. Vooral jongeren die tot de 
Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op 
werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakoplei-
ding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt 
de jongeren samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.  
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: 
 
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! 
 
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. 
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10 juni 2018 

 
Tweede Zondag na Trinitatis 

10.00 uur              
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Leny de Koeijer 
2e Ouderling     : Gerda Holl 
Diakenen     : Gerda van den Brink en Henny Voogt 
Organist     : Piet de Vries 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansem, Janneke Smit 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Jascha Standaart 
Zingen      
 
 
 
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 17 juni   
10.00 uur ds. Marten Jan Kooistra  Overstapviering 
Collecte: Gevluchte Rohingya in levensgevaar door regenseizoen: 
Bangladesh lijkt haar best te doen om alle Rohingya op te vangen. Maar dat valt niet mee in 
een land dat al zo dichtbevolkt is (ruim 1000 inwoners per vierkante kilometer), veel armoede 
kent (gemiddeld inkomen van 200 euro per maand) en geteisterd wordt door natuurrampen. De 
grote vraag is wat er met de tenten gebeurd als het regenseizoen aanbreekt en er kans is op 
overstromingen en cyclonen. De tienduizenden tenten in het kamp zijn op heuvels gebouwd en 
staan dicht op de randen. Ze kunnen als dominostenen van de berghellingen spoelen. Kerk in 
Actie steunt de Rohingya-vluchtelingen onder meer met voedsel- en hygiënepakketten. U kunt 
uw gift natuurlijk ook overmaken op bank nr : Nl 45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie 
De Voorhof, o.v.v. Rohingya. De diaconie zal de opbrengst van de collecte en de giften die 
per bank binnenkomen verdubbelen, zodat we met zijn allen een mooie bijdrage kunnen leve-
ren om deze ramp proberen in te perken. 
 
18.30 uur Hof van Hedendienst 
Op het programma staat de Preek van de Leek. De Leek is dit keer Sierd Smit. Het thema van 
deze dienst zal zijn Storm. Storm in je leven, storm op het meer. Hoe storm ook weer rust in je 
leven kan brengen. Komt u ook allemaal?  Na afloop is er weer gelegenheid om na te praten 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
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 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: Schrijfactie Rusland: vreedzame demonstrant 
opgepakt. Mikhail Tsakunov demonstreerde op 5 mei 2018 in Sint-Petersburg met ruim tweedui-
zend anderen tegen de herverkiezing van president Poetin. Hij werd onterecht opgepakt en kan 
tien jaar cel krijgen voor verzonnen aanklachten. Tsakunov kreeg na zijn arrestatie een boete 
opgelegd voor deelname aan een ‘ongeautoriseerde demonstratie’. Na de zitting kreeg hij te ho-
ren dat hij ook wordt beschuldigd van ‘geweld tegen een politieagent’. KOM allemaal naar de 
hal en schrijf uw naam op de brief! De kaarten van de groetenactie zijn goed aangekomen in het 
Detentiecentrum. Ze zijn in de Pinksterdienst uitgedeeld. Wij hopen, dat zij er blij mee zijn.  
Goed nieuws uit Maleisië: Anwar Ibrahim uit Maleisië is vrijgelaten! De Maleisische oppositie-
leider en gewetensgevangene Anwar Ibrahim mocht vandaag de gevangenis in Kuala Lumpur 
verlaten. Anwar zat de afgelopen twintig jaar twee keer voor langere tijd in de gevangenis. Am-
nesty voert al sinds zijn eerste arrestatie in 1998 actie voor Anwar. Heel veel dank.  Bettie en 
Renate. 
 
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 nieuw-
bouw 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 hntstof-
fer@kpnplanet.nl.  
 
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 medewerkers van de kringloopwinkel goede doelen 
aandragen. Om voor een bedrag in aanmerking te komen worden de volgende criteria gehan-
teerd:  - Geen projecten die al vanuit en door de kerk worden gefinancierd tenzij wij van mening 
zijn dat een aanvullende gift verantwoord en wenselijk is. - In principe niet de grote, landelijke 
organisaties tenzij de noodzaak duidelijk wordt aangetoond. - De gift moet direct ten goede ko-
men aan het doel dus zo min mogelijk overhead. - Project moet  bij voorkeur een ANBI status 
hebben. - Projecten waarbij mensen uit Woudenberg e.o. actief betrokken zijn, hebben de voor-
keur. Mocht u een goed doel weten wat aan bovenstaande 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: Na de eerste promotieactiviteiten rondom de nieuwe musical  hebben we  vrij 
veel enthousiaste reacties gehad van mensen die graag op de en of andere manier mee willen 
doen met de musical Jakob en zich ook al ingeschreven hebben. Hartstikke fijn! We hebben ech-
ter nog meer mensen nodig: zangers/ toneelspelers/ decorbouwers/ techneuten en logistiek mede-
werkers. Vanaf nu willen we weer met een speciaal gemaakte website gaan werken voor onze 
informatiestroom. Op deze website staat een aanmeldformulier; voor degenen die zich nog niet 
ingeschreven hebben, kan dat via deze weg. https://www.musicalwoudenberg.nl/ 
Mocht dit niet lukken, dan is er eigenlijk altijd wel iemand van ons op zondag in de kerk aanwe-
zig en kun je ons hierop aanspreken. Op donderdag 6 september is er een algemene informatie-
avond gepland in De Voorhof. Voor iedereen die op de een of andere manier meedoet komt er 
duidelijkheid over hoe we het willen aanpakken en plannen. Meer informatie volgt nog t.z.t.. 

Iedereen is welkom deze avond! Zoals al eerder is vermeld, hebben we verschillende hoofdrol-
len te verdelen met solo’s, zoals Jakob, Laban en Rachel. Maar er zijn ook meerdere rollen die 
ingevuld  worden zonder een solo. De rollen zijn ingedeeld in groot, middelmatig en klein. Er 
zullen in september audities worden gehouden. Onze instelling is dat iedereen die mee wil 
doen ook mee mag doen. We willen niemand afwijzen om er met zijn allen iets moois van te 
maken. De dinsdagavonden gaan we met de toneelspelers oefenen. Daarnaast zijn we ook nog 
steeds op zoek naar koorleden, we zullen in september gaan starten en zullen dan elke donder-
dagavond van 20.00-21.30 gaan oefenen. De musical wordt gehouden in het laatste weekend 
van maart 2019. Angelique, Diane, Petra, André, Hilde en Sierd. 
 
Kerkproeverij:  
Samen op weg…Laten we niet onverschillig blijven. Michael Har-
vey schrijft hierbij: Jezus vergeleek de kerk met meisjes die 
‘allemaal slaperig’ werden en ‘indommelden’. (Math.25:5) Iets in 
beweging zetten kost altijd meer energie dan het laten bewegen. 
Lees ook in de Schakel en op de website over Kerkproeverij. 
 
De vakanties met zorg en aandacht: Hetvakantiebureau.nl van de Protestantse Kerk organi-
seert 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 waar-
in de vakanties worden gehouden, is welkom. 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 intensievere begeleiding en zorg nodig heeft.  Zij 
staan 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 seni-
oren en voor mantelzorgers en partner met dementie, vakanties voor eenoudergezinnen, en 
vakantieoverzicht voor vrijwilligers. U kunt ze inkijken, eventueel meenemen, maar wel graag 
terugleggen op de balie bij de ingang. 
 
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 werkelijkheid te laten worden!! Bij voldoende deelname willen we in het voorjaar 
van 2019 naar Israël gaan. De vertrekdatum is 22 februari 2019 en we komen weer terug op 3 
maart. De reis zal worden georganiseerd door De Voorhof en de protestantse gemeente van 
Wemeldinge in samenwerking met Drietour reizen. De kosten van de reis zijn tussen de 1700 
en 1850 euro. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de dol-
larkoers. In deze prijs zit de vliegreis, 4 sterren accommodatie op basis van volpension, Excur-
sies, entreegelden, fooien en een Nederlands sprekende gids. 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 
dan gerust contact op met Marten Jan Kooistra (06-52684452, dskooistra@mjkooistra.nl) 
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