
 

 
 
 
 

 

Bloemen:  
 

 

 
Voorbeden:  
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!  

 

1e Collecte: Plaatselijke Diaconale Doelen, waaronder de kosten t.b.v. de contact mid-
dagen. 
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 
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26 mei 2019 
Rogate 
(Bidt) 

10.00 uur     
Predikant     : ds. Janneke Stegeman uit Amsterdam 

Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Gilda Hoogers 
Diakenen     : Helen Jansen, Marja Overeem 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Anja Veltman 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Marlies van der Laan,  Annemiek van der Walsum 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Ledden, Ab van den Pol 
Zingen     : Lied 275: 1, 2 en 3 
      : Psalm 67: 1 
Gebed om ontferming met responsie : Lied 367-b  
Loflied      : Lied 657: 1, 2 en 4 
Kindernevendienstlied:    “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing      : Joel 2: 21-27 
      : Lied 767: 1, 2 en 3 

Schriftlezing      : Lukas 18: 1-8 

      : Lied 767: 1, 2 en 3  
      : Lied 946 
      : Lied 653: 1, 2 en 3 
     
 
 
 
18.30 uur: Geen Dienst 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
 
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag 
10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra 
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 toe-
gang tot de zorg, onderwijs en begeleiding die ze nodig hebben. Christ’s Hope zet zich in om 
deze kinderen 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.  
 
Zondag  2 juni 2019   
10.00 uur:  proponent André Wingelaar uit Huizen 
Collecte:  Plaatselijke Diaconale Doelen, Bloemenfonds, de kosten van de bloemen voor in de 
kerk. Deze bloemen gaan naar 80+, langdurige zieken en naar mensen die een jaar geleden hun 
partner of kind hebben verloren. 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

 
Alleengaanden/alleenstaanden:  
Vandaag komen we weer bij elkaar op deze laatste zondag van de maand. Spelletjes doen is zo 
goed bevallen dat we dat weer gaan doen. Neem -als dat mogelijk is- een bordspel mee. 
We drinken koffie of thee, Doen een spel en lunchen met elkaar. Hartelijk welkom ! 

Na de dienst.  In de soos. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 

Bijbelkring Groenewoude: 
Op dinsdag 28 mei a.s. is er in  zorgcentrum Groenewoude weer Bijbelkring van 15.30 uur - 
16.30 uur. De middag staat onder leiding van Mevr. Alice Bossema.  
Een ieder is van harte welkom. 
 
Examenkandidaten:  
Voor veel scholieren uit Woudenberg is de komende periode een (in)spannende tijd: de examens 
en daarna wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP willen we graag de examenkandidaten 
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, ron-
de_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 belasting op ge-
wrichten en spieren is het voor vrijwel iedereen te doen met veel positieve effecten. 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 gelegenheid om gezellig 
met elkaar te wandelen. Meedoen heeft naast de vele voordelen van deze sport, een extra meer-
waarde 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 Jan-
nette Maijen, Jannettemvdl@gmail.com / 06-11286220. Opgave bij voorkeur per email en per 
omgaande, zodat dagen en tijden bepaald kunnen worden. Vermeld daarbij naam, telefoonnum-
mer, leeftijd, lengte en eventueel bijzonderheden aangaande gezondheid en bij de herhalingsles 
waar en wanneer je een beginnerscursus hebt gevolgd (een proefles is niet voldoende). Na opga-
ve volgt meer informatie. 
 
Gevonden: 
Tijdens werkzaamheden in de kerktuin is donderdagmorgen een gladde trouwring gevonden. 
Terug te krijgen bij Rien Stuivenberg. 
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