
 

 
 
 
 
Bloemen:  
 
 
Collecte: 
1e Collecte: Jeugdwerk. Op school het geloof ontdekken. Voor veel kinderen is gelo-
ven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw ge-
weest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen 
het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-
vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luis-
terend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. 
Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te 
denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten 
te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een 
collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt 
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
 
 
 
 
 
Voedselbank, Mei 2019:  
Heeft u er al trek in? Nog even een uurtje geduld en dan is het weer zo ver. Nou nou, 
niet overdrijven. Zó ver is het nu ook weer niet. Gewoon de zaal uit, hand uitste-
ken,  rechtsaf slaan  en dan?   DAN IS ER KOFFIE! Dat lijkt de voedselbank ook 
wel 'smaakvol'  voor de maand mei. 
Voorzeggen hoeft niet. U weet wel wat lekker is. Hartelijk dank 
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12 mei 2019 
Jubilate 
(Juicht) 

10.00 uur    Familiedienst 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra  

Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Leny de Koeijer, Gilda Hoogers 
Diakenen     : Jan van Bentum. Eveline van Bentum 
Organist     : Piet de Vries 
Lector     : Carolina van der Krans 
Koster     : Bertus Brouwer 
Beeld en Geluid    : Anneke Methorst, Elizabeth Kooistra 
 
M.m.v.: Voorhof combo   Nicolien Bouwmeester, Arieëne Koelewijn,  Jannette Maijen, Jascha 
en Martin Standaart 
 
Tijdens deze dienst wordt Lauren Mijts, dochter van Bram en Jantine Mijts - Vlastuin,  
Stationsweg Oost 269 gedoopt. 

 
Bij deze dienst: Thema: Hoor je ZIJN Stem 
Het gaat deze keer over het luisteren naar de stem van de Herder. 

Dagelijks horen we heel veel stemmen. Sommige stemmen kennen we heel goed en/of klinken 
ons op z’n minst bekend in de oren. Al die stemmen hebben ons op de één of andere manier 

wat te vertellen, te leren of geven ons opdrachten. Naar sommige stemmen luisteren we en 
anderen negeren we of leggen ze naast ons neer. In Johannes 10 zegt Jezus dat Hij de Goede 

Herder is en dat de schapen naar zijn stem luisteren. In 1 Koningen 19 hoort Elia de stem van 
God in een zacht fluisterend briesje. Hoe zit het met ons? Horen wij de stem van God? Her-

kennen wij in de veelheid van geluiden de Stem van God? Is Gods stem in onze tijd überhaupt 
nog te herkennen? En zo ja, wat doet dat dan met ons. Het zijn zo maar een paar dingen waar 
we samen over na willen denken. Tijdens de dienst zullen we hier op afwisselende en verras-

sende wijze meer over horen. Onder leiding van Piet de Vries en het Voorhof Combo gaan we 
weer een aantal mooie en gevarieerde liederen zingen. Ook voor de dienst (rond 09.50) willen 

we een paar liederen zingen. 
Er is kinderoppas en voor de kinderen van groep 1-3 is er tijdens de overdenking de mogelijk-

heid om het thema op een eigen manier te verwerken. 
 
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 19 mei 2019   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  
Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder kosten ter ondersteuning van de voedsel-
bank. 
 

16.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra Krabbeldienst 
Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder kosten ter ondersteuning van de voedsel-
bank. 
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Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Schrijfactie Eritrea: 22-jarige al 6 jaar in geheime gevangenis Ciham Ali Ahmed wordt al ruim 
zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is nergens voor aangeklaagd. Naar alle waar-
schijnlijkheid proberen de Eritrese autoriteiten Cihams vader te straffen. Ze denken dat hij be-
trokken was bij een poging de regering omver te werpen. Ciham werd op 8 december 2012 opge-
pakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van de overheid. Ze was toen vijf-
tien jaar oud. Normaal gesproken zou ze hiervoor een celstraf van zes maanden krijgen. Naar alle 
waarschijnlijk zit Ciham nog altijd vast omdat de autoriteiten haar vader willen straffen. Haar 
vader was voormalig minister van Informatie in Eritrea. Hij wordt er van verdacht een groep 
militairen in 2013 te hebben geholpen die een staatsgreep wilden plegen. Eritrea kent een ver-
plichte diensttijd, ook voor meisjes, die tientallen jaren duurt en neerkomt op gedwongen arbeid. 
Daarom proberen veel mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land te ontvluchten. 
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
 
Contactmiddag:  Dinsdag14 mei is de laatste contactmiddag voor de zomer. 
We beginnen deze keer om 15.30 uur. De gezellige middag wordt afgesloten met een broodmaal-
tijd. Als u zich nog niet heeft opgegeven doe dit dan zo snel mogelijk  door te bellen naar Clarie  
Aarsen, tel. 2862700. Voor vervoer kunt u ook bellen naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861 
 
‘Samen ETEN’: Vrijdag 17 mei om 17.30 uur gezellig eten met elkaar!!   Welkom van 17.00 
uur voor een drankje en een praatje. Komen jullie ook???  opgeven voor dinsdag 14 mei via inte-
kenlijst  in de kerk, telefonisch   of per mail. De kosten zijn 5,00 euro per persoon.  Graag tot 
dan. Elizabeth Kooistra    033 285 2322 , Janny Kaljee   06 2456 2229 ,  
Gerda van den /Brink   06 1379 4955.     Of per mail  gerdabrink@live.nl 
 
19 mei tienerdienst en JOP-Basics: 
Vanwege de familiedienst op 12 mei, zijn de jongeren van de tienerdienst en de JOP basics op 19 
mei welkom bij  de tienerdienst. De aanstaande 'overstappers' van JOP Basics kunnen dan alvast 
proeven hoe het is om een tienerdienst te vieren. Na de dienst is het idee dat we weer iets lekkers 
gaan verkopen voor het goede doel (een beter bestaan en toekomstkansen voor straatkinderen). 
 
Geef kleur aan je geloof:  
Helaas is in de Schakel een verkeerde datum opgenomen.  De derde dinsdag van de maand mei is 
niet 14 maar 21 mei. In mei komen we voor de laatste keer in dit voorjaar bij elkaar. We gaan 
nadenken over EVA, de moeder van alle levenden. Maar dus niet op 14, maar op 21 mei. Wie 
mee wil doen is van 9.30 – 11.30 uur van harte welkom. We gaan werken met ecoline. Zaal 7 
Info: anneke.methorst@gmail.com  
 
Gemeenteavond 2019: 
Woensdagavond 22 mei 2019, in De Voorhof om 19.30 uur. 
Thema: ‘Rentmeesterschap en Duurzaamheid’. 
Ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Kooistra gaan samen met Arjen Valk van Valk Architecten 
uit Soest in op de vraag wat “Rentmeterschap” en “Duurzaamheid” voor ons betekenen en hoe 
wij dit toe kunnen passen in ons kerkelijk gebouw en in ons eigen leven. 
Tijdens deze avond willen we ons vooral bezig houden met vragen over de verbinding tussen 
geloof, klimaatverandering en duurzaamheid. De problemen rondom klimaatverandering spelen 
een belangrijke rol in de maatschappelijke en politieke discussies van het moment. Niemand kan 
er omheen, het klimaat is aan het veranderen. Hoe de toekomst er uit zal zien weten we niet, 
maar er is alle reden voor zorg. Voor ons is tijdens deze avond allereerst de vraag van belang: 
Wat betekent ons geloof in deze discussie en in de wijze waarop wij hiermee omgaan? 
Beide predikanten willen dit toelichten vanuit de bijbel en de theologie, waarna we hierover in 

gesprek gaan. Tot slot zal de architect ons iets vertellen over de mogelijkheden ons gebouw 
klimaatneutraat te maken. 
We hopen dat veel van onze gemeenteleden komen meepraten over dit onderwerp, dat zo be-
langrijk is voor onze toekomst en die van de geslachten na ons. 
Tevens wordt u tijdens deze avond in de gelegenheid gesteld de jaarrekeningen 2018 in te 
zien. Van 19.00 u. tot 19.30 u. en tijdens de pauze van deze avond liggen deze stukken ter 
inzage en kunt u desgewenst vragen stellen. 
 
Krabbeldienst:  Volgende week zondag 19 mei is er weer een krabbeldienst. Krabbeldiensten 
zijn eenvoudige vieringen voor kleuters en peuters, ze duren 30 tot 40 minuten. We zingen 
kinderliederen die betrekking hebben op het thema, er is altijd een verhaal, een uitwerking, 
gebed en collecte voor een goed doel. Het thema van deze keer is ‘Wind in je haren’ 
Heb jij dat wel eens meegemaakt; je liep op het strand, het waaide keihard en je haren wapper-
den alle kanten op….Op het Pinksterfeest waaide het ineens ook heel hard. De Geest van God 
lijkt ook wel een beetje op de wind je voelt het wel, maar ziet het niet.  
Tijdens de krabbeldienst gaan we het daar verder over hebben. We beginnen om 16.00u en na 
afloop is er drinken en iets lekkers. Kom jij ook..???!!! O ja, neem papa, mama, broers, zusjes, 
vriendjes, vriendinnetjes, oma’s en opa’s gerust mee…:-) Géliene, Roelinke en Marten Jan  
 
Update van 4G-acties voor NachtZonderDak (NZD) De datum van NZD (29 op 30 
mei) komt steeds dichterbij en de jongeren van 4G zijn druk bezig met acties om geld op te 
halen voor het goede doel: een beter bestaan en betere toekomstkansen voor straatkinderen in 
Zuid Amerika. Via dit bericht willen we jullie alvast bedanken voor het ondersteunen van 
onze acties tot dusverre. We zijn begonnen met een pannenkoekavond, waarbij we bijna 400 
euro hebben opgehaald! Ook bij het verkopen van cake (92,90 euro) en de verkoop van rollen 
pepermunt etc. (73.30 euro) konden we op jullie gulle gaven rekenen! Blijft u ook vooral lege 
flessen inleveren. De eerste lading lege flessen zijn inmiddels verzilverd en hebben een mooi 
bedrag van 19,20 euro opgebracht. De kliko in de hal waar u de statiegeldflessen kwijt kunt, 
zal in ieder geval tot en met de NachtZonderDak (Hemelvaartsdag) blijven staan. Nogmaals 
veel dank voor het ondersteunen van onze acties voor NZD en hopelijk kunnen we de komen-
de weken ook nog op u rekenen! Groetjes jongeren 4G en begeleiding  
 
Examenkandidaten: 
Voor veel scholieren uit Woudenberg is de komende periode een (in)spannende tijd: de exa-
mens en daarna wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP willen we graag de examen-
kandidaten namens PG De Voorhof een kleine attentie geven als ze in afwachting zijn van hun 
uitslag. Doe je zelf 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 Alvast dank! 
Jaap de Ronde, namens taakgroep JOP 
 
Studieverlof:  Ds. Pieter Koekkoek is afwezig tot 18 juni vanwege studieverlof. In deze peri-
ode kan in dringende gevallen een beroep worden gedaan op ds Marten Jan Kooistra dan wel 
een van de ouderlingen. 
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