
 

 
 
 
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!  

1e Collecte: Plaatselijke Diaconale Doelen, waaronder kosten ter ondersteuning van de 
voedselbank. 
2e Collecte: Waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor aan-
koop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die in de kerk gebruikt wordt. 
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 uitsteken,  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 
 
Van de cantorij: De cantorij verleent vandaag haar medewerking aan de dienst. Dat is 
voor dit seizoen de laatste keer. Onze cantrix Tiny van Eeuwijk (sinds 2010) moet om 
gezondheidsredenen haar taak neerleggen. Tiny is de afgelopen jaren een vertrouwd 
gezicht geworden in onze gemeente en we vinden het fijn dat zij deze dienst met ons 
mee wil vieren. We willen Tiny bedanken voor de inzet, deskundigheid en vriendelijk-
heid en prettige samenwerking met cantorij, predikanten en organisten. Nadat er vorig 
jaar hartproblemen waren geconstateerd en nog niet duidelijk was of Tiny haar werk-
zaamheden als cantrix  weer kon hervatten heeft Trees Meyer de cantorij met verve 
geleid. Dankzij haar inzet kon de cantorij toch meewerken aan verschillende diensten. 
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19 mei 2019 
Cantate 

(Zing) 

10.00 uur     
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra  

Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Bettina van de Wetering, Bert Boels 
Diakenen     : Tiny van Dijk, Henny Voogt 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Johan Thiescheffer 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde 
Job Basics     : August Wijnberg 
Beeld en Geluid    : Ronald Mayen, Reinier Vunderink 
M.m.v.:                   De Voorhof cantorij onder leiding van Trees Meijer 
Zingen     : Psalm 98: 1-4 (Wisselzang met cantorij) 
      : Lied 555: 1-5 (Wisselzang met cantorij) 
Kinderen in het midden    : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing      : Deuteronomium 6: 1-9 
      : Lied 320: 1-5 

Schriftlezing      : Evangelie Johannes 13: 31-35 
      : Lied 653: 1 en 7 
      : Lied 657: 1-4(Wisselzang met cantorij) 
      : Lied 423: 1, 2 en 3 

Bij deze dienst: Thema: ‘laat het maar zien..’ Zondag Cantate. Cantate is afgeleid van Latijns/
Italiaans woord Cantata en betekent muziekstuk. Het is ook de aanduiding voor een belangrijk 
muziekstuk. In de 17e eeuw doet de Cantate zijn intrede in de eredienst en vervangt het vaak 
het evangeliemotet. Bij een motet gaat het vaak om verdieping van de evangelielezing, bij een 
cantate wordt de Bijbeltekst veel meer op melodie gereciteerd. We lezen uit Deuteronomium 6 

en Johannes 13: 31-35. Deuteronomium 6 bepaald ons bij de geboden, regels en wetten die we 
van God hebben gekregen. Het gebod van de ‘liefde’ heeft daarin een belangrijke plaats. In 
Johannes 13 gaat Jezus ook in op het liefdesgebod. Het lijkt ‘oude koek’, maar toch voegt Je-
zus iets nieuws toe. Het oude gebod, zo zou je kunnen zeggen, ging uit van jezelf. Van wat 

jezelf aan liefde kon opbrengen, afhankelijk van hoeveel je van jezelf hield. Het deed een be-
roep op je eigen kracht. Maar het nieuwe gebod gaat uit van Jezus’ liefde en van wat 
je daarvan ontvangt om door te kunnen geven. Liefde in de bijbel en geloof is ook veel meer 
dan een (sentimenteel) gevoel. Liefde in christelijke zin is een vorm van betrokkenheid, van 
verantwoordelijkheid, waarin je het goede voor de ander op het oog hebt. Veel menselijke lief-

de heeft te maken met ‘gelijk oversteken’, met ‘voor wat, hoort wat’.  De liefde die Jezus ons 
voorleeft, is een liefde die afziet van zichzelf, die denkt aan de ander en vanuit de ander en met 
het oog op de ander. Het is tegelijkertijd een uitnodiging om ons toe te wijden aan Hem die 
ons is voorgegaan. De liederen van vanmorgen staan in het teken van Cantate en  

die onbaatzuchtige liefde. Laten we het samen uitzingen en handen en voeten geven!! Want, 
zolang wij ademhalen schept HIJ in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn ge-
dacht.. 

16.00 uur:  Krabbeldienst   ds. Marten Jan Kooistra  
Vanmiddag is er een krabbeldienst. ...lees verder op de volgende pagina van de zondagsbrief 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 26 mei 2019   
10.00 uur:  ds. Janneke Stegeman uit Amsterdam 
Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder de kosten t.b.v. de contact middagen. 
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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, 21 mei:  In mei komen we voor de laatste keer in dit voorjaar bij el-
kaar. We gaan nadenken over EVA, de moeder van alle levenden. Wie mee wil doen is van 9.30 
– 11.30 uur van harte welkom. We gaan werken met ecoline. 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 ge-
bouw 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 hier-
mee 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 belangrijk 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. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: Op zondag ,26 mei, is er weer een bijeenkomst .In de soos. Na 
de dienst. Iemand stelde voor weer spelletjes met bordspelen te doen. Het was 2 maanden gele-
den ook erg leuk. Wie het wil kan spelen meenemen. We drinken eerst koffie of thee, doen een 
spel en gaan dan lunchen.  Hartelijk welkom !        Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 

 
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 dusver-
re. 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 opge-
bracht. 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 komende weken ook nog op u rekenen!  
 
Collecte Christ’s Hope op Hemelvaartsdag 30 mei 2019: 
Aids vernielt levens. In Afrika zijn miljoenen mensen daar het slachtoffer van. Veel kinderen zijn 
een of beide ouders kwijt. Deze aidswezen leven in extreme armoede en hebben geen toegang tot 
de zorg, onderwijs en begeleiding die ze nodig hebben. Christ’s Hope zet zich in om deze kin-
deren hoop en een betere toekomst te geven. Ze worden door lokale mensen binnen de eigen 
gemeenschap opgevangen; ze wonen bij hun familie of bij buren of kennissen en ze gaan naar 

een lokale school.  Christ’s Hope biedt hulp via Care Points. Dit is een centrale plek waar de 
kinderen extra aandacht krijgen. Ze hebben daar een persoonlijke mentor en ze krijgen huis-
werkbegeleiding, medische zorg en een warme maaltijd. Zo kunnen ze opgroeien tot gezonde, 
goed opgeleide jongvolwassenen en een voorbeeld zijn voor anderen.  
 
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, taakgroep JOP. 
 
CURSUS (of herhalingsles) NORDIC WALKING: 
Opbrengst voor straatkinderen in Colombia: Speciaal ter gelegenheid van de talentenactie 
van ZWO wordt deze cursus en herhalingsles gehouden. De beginnerscursus is leuk voor 
mensen die Nordic Walking onder de knie willen krijgen. Het doel van Nordic Walking is het 
ontspannen genieten van een complete lichaamsbeweging in de buitenlucht. Door de lage be-
lasting op gewrichten en spieren is het voor vrijwel iedereen te doen met veel positieve effec-
ten. Er wordt ook een herhalingsles voor het goede doel georganiseerd. De praktijk leert dat de 
techniek na verloop van tijd nog wel bijgeschaafd kan worden. En anders is dit een leuke gele-
genheid om gezellig met elkaar te wandelen. Meedoen heeft naast de vele voordelen van deze 
sport, een extra meerwaarde omdat we de opbrengst besteden aan het goede doel waardoor we 
ook aan onze naaste denken. En tussendoor kunnen we leuke contacten opdoen. De ervaring is 
dat jong en oud geniet van Nordic Walking. De cursus kost € 42,50 en bestaat uit 5 lessen van 
75 minuten. De kosten voor de herhalingsles zijn 5 euro. Gehele bedragen komen ten goede 
aan het goede doel. De huur van de stokken is € 2,50 per keer. Voor informatie en opgave: 
Nordic Walking instructrice Jannette Maijen, Jannettemvdl@gmail.com / 06-11286220. Op-
gave bij voorkeur per email en per omgaande, zodat dagen en tijden bepaald kunnen worden. 
Vermeld daarbij naam, telefoonnummer, leeftijd, lengte en eventueel bijzonderheden aangaan-
de gezondheid en bij de herhalingsles waar en wanneer je een beginnerscursus hebt gevolgd 
(een proefles is niet voldoende). Na opgave volgt meer informatie. 
 
Krabbeldienst: 
Vanmiddag is er weer een krabbeldienst. Krabbeldiensten zijn eenvoudige vieringen voor 
kleuters en peuters en kleuters, ze duren 30 tot 40 minuten. We zingen kinderliederen die be-
trekking hebben op het thema, er is altijd een verhaal, een uitwerking, gebed en collecte. Het 
thema is ‘Wind in je haren’  Heb jij dat wel eens meegemaakt; je liep op het strand, het waai-
de keihard en je haren wapperden alle kanten op….Op het Pinksterfeest waaide het ineens ook 
heel hard. De Geest van God lijkt wel een beetje op de wind je voelt het wel, maar ziet het 
niet. Tijdens de krabbeldienst gaan we het daar over hebben. 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…:-)  
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