
 

 
 
 
 

 

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, 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. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten 
functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
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2 juni 2019 
Exaudi 
(hoor) 

 
10.00 uur     
Predikant     : proponent André Wingelaar uit Huizen 

Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Rob Koelewijn, Jaap de Ronde 
Diakenen     : Eveline van bentum, Jan van Bentum 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Arieëne Koelewijn, August Wijnberg 
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep 
Zingen     : Psalm: 42:1, 2 
Gebed om ontferming met responsie  : Lied 367-b 
Glorialied     : Psalm 42:7 

Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Eerste Lezing     : Deuteronomium 6: 4-6 en 1 Samuel 12: 19b-24 
      : Lied 320: 1, 2 
Tweede Lezing    : Johannes 13: 34, 35 en 14: 15-21 

      : Lied 320: 3 
Derde Lezing     : 1 Korintiërs 13: 1-13 
      : Lied 320: 4,5 
      : Lied 791 
Acclamatie     : Lied : 367-k 

      : Lied 289  

         
 
 
 
18.30 uur: Geen Dienst 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
 
 
Zondag  9 juni 2019  Pinksteren 
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte:  Kerk in Actie, Bijbelverspreiding op Chinese platteland. In de Chinese provincie 
Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 
60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. 
Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij 
de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringspro-
gramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente verta-
len met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu 
aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte 
maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.  
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Voedselbank Juni 2019: 
Wat doe je als kind tijdens de vakantieperiode als je van huis uit niet de gelegenheid krijgt zélf 
op vakantie te kunnen gaan. Vanwege armoede, huiselijke omstandigheden, enz. Als je vriendjes 
en vriendinnetjes wél twee of drie weken kunnen genieten van vakantie. Vult u de leegte en het 
gemis maar in. 
U heeft in de Schakel op de Diaconiepagina de details van de actie Vakantietas vanzelfsprekend 
al gelezen. Een geweldige actie deze maand om de uitdaging aan te gaan met zijn allen 100 va-
kantietassen te vullen met speelgoed, spelletjes, leesboekjes, stoepkrijt, kleurpotloden, kleur-
boekjes en alles wat kinderen van 4 tot 13 jaar tijdens de vakantie kunnen gebruiken. 
Bestemd voor kinderen in Woudenberg. Dichtbij,  misschien wel bij u om de hoek. En weet u, er 
zijn hier een paar winkels in de buurt waar je voor een leuk prijsje hele leuke 'speultjes‘  kunt 
aanschaffen. De één noemt het  grote bazar (uitspreken in het Engels) of een Man aan Zee. 
(volgorde aanpassen s.v.p.) Een ander roept Actie (ook op zijn Engels uitspreken) Zó voordelig 
dat je wat meer kan meenemen. En wat dacht u van die winkel waar je gezellig in kringetjes  
lopend vanzelf alles tegenkomt wat er nodig is?  Spelenderwijs!.  
Onze eigen KRING-LOOP-WINKEL!!!!! De kinderen een blij gezicht, wij een goed gevoel. 
Namens de kinderen al vast heel veel dank. 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 5 juni wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd.  
Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon voor de gezellig-
heid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, een 
krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige ochtend van te maken.  
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent van harte welkom! Sarianne van Oosterum 0332864483 
 
Vrijwilligersavond 14 juni 2019: 
Omdat wij als Voorhofgemeente geen gemeente zouden kunnen zijn zonder vrijwilligers komen 
we eens per jaar bij elkaar om te vieren, dat wij in vrijheid en met veel inzet een bloeiende ge-
meente mogen zijn.  
Daarom bent u als vrijwilliger van harte welkom op de jaarlijkse vrijwilligers-bedank-avond op 
14 juni a.s.! Tussen 17.00 en 17.30 uur is de inloop met een kopje koffie of thee met wat lekkers 
en verder??? Laat u verrassen.. 
Welke taak u ook vervult: de ene taak is niet belangrijker dan de andere taak. Elke vrijwilliger op 
zijn of haar plaats is nodig om samen gemeente te zijn. We hebben elkaar nodig. En we mogen 
elkaar bedanken!!! Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. 
En omdat u/jij als vrijwilliger niet kunt functioneren zonder de steun van thuis, brengt u/jij ook 
hen mee, die achter u/jou staan. De kinderen zijn ook welkom. We richten ook voor hen een leuk 
speelplein in.   Kom dus in grote getale en laat u/je verwennen!! 
 
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. 
 
Gevonden: 
Tijdens werkzaamheden in de kerktuin is vorige week, donderdag een gladde trouwring gevon-
den. Terug te krijgen bij Rien Stuivenberg. 

CURSUS (of herhalingsles) NORDIC WALKING,  
Opbrengst voor straatkinderen in Colombia 
Speciaal ter gelegenheid van de talentenactie van ZWO wordt deze cursus en herhalingsles 
gehouden. Let op: Opgave uiterlijk maandag 3 juni. 
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 gewrichten en spieren is het voor vrijwel iedereen te 
doen met veel positieve effecten. Er wordt ook een herhalingsles voor het goede doel georga-
niseerd. De praktijk leert dat de techniek na verloop van tijd nog wel bijgeschaafd kan wor-
den. En anders is dit een leuke gelegenheid 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. Opgave bij voorkeur per email en per omgaande, 
zodat dagen en tijden bepaald kunnen worden. Vermeld daarbij naam, telefoonnummer, leef-
tijd, lengte en eventueel bijzonderheden aangaande gezondheid en bij de herhalingsles waar en 
wanneer je een beginnerscursus hebt gevolgd (een proefles is niet voldoende). Na opgave 
volgt meer informatie. 
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