
 

 
 
 
Liturgische schikking : 
De kleur van Pinksteren is rood, de kleur van de liefde en het vuur, de kleur van de 
Geest die aanvuurt. 
In de schikking is dat te zien aan de oranje en rode bloemen en het rode kleed. 
De niet afgemaakte toren in de schikking met onkruid tussen de stenen verbeeldt de 1e 
lezing: De torenbouw van Babel. De volkeren in die tijd waren bang verstrooid te raken 
over de aarde en daarom bouwden zij een stad met dikke muren en een toren zo hoog 
als de hemel. Maar God steekt daar een stokje voor en verwart hun taal, zodat ze elkaar 
niet meer verstaan. En de volken werden over de aarde verspreid, ieder naar een eigen 
gebied met hun eigen taal. Vervolg binnen in deze brief 
 
Bloemen:  
 
1e Collecte: ZWO Project “Hulp aan straatkinderen in Colombia” 
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. 
Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsover-
last. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. 
Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben 
een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stich-
ting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten 
voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen de trai-
ningen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een hand-
werkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen 
bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen vol-
gen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om 
zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. 
Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschap-
pen om staande te blijven in de maatschappij. De collecteopbrengst is bestemd voor 
Stichting Straatkinderen Medellín. Van harte aanbevolen! 2e Collecte: Plaatselijk ker-
kenwerk waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door de wijkteams. Het 
onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse wijken behoort tot een van 
de essentiële taken binnen onze kerk. 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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9 juni 2019 
 

Pinksteren 

10.00 uur                                          1e Pinsterdag 
Predikant     : Ds. Marten Jan Kooistra 

Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Arend Hoogers, Anneke Bos 
Diakenen     : Henny Voogd, Johan Jansen 
Organist     : Piet de Vries 
Lector     : Edwin Alexander Moreira en Louise Wijnberg  
Koster     : Ad Kleinveld 
M.m.v.     : Sharon Bessembinders, Géliene Boshuizen, Louise 
        Wijnberg, en op de achtergrond Johan Jansen en 
        Peter Wildschut    :  
Beeld en Geluid    : André van Dijk, Reinier Vunderink,  
        Elisabeth Kooista 
Liturgische schikking   : Henneke Loosman, Els v.d. Burgh 

Voorhof Combo    : Anneke Methorst (dwarsfluit), Nicolien Bouw- 
        meester (saxofoon), Werner v/d Burgt (Djembee), 
        Corine de Kruijf (gitaar/zang), Bep van Norden  
        (zang), Arieëne Koelewijn (gitaar/zang) 

Thema      : Gods Geest, die je overkomt  

Genesis 11: 1-7   
 
Zingen      
Taizé lied via beamer    : Señor, que floirezca tu justicia 
Aanvangslied     : Lied 216: 1, 2 en 3  
Glorialied     : Lied 705: 1, 2 en 4  
Kindernevendienstlied   : ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
      : Lied 681  
      : Lied 691:1  
Eerstede Lezing    : Handelingen 2: 1-4 
      : Lied 691:2  
Tweede Lezing    : Handelingen 2: 5-13 
      : Lied 691:3  
      : Lied 683: 1, 2, 3 en 4 
Gebeden worden afgesloten met  : Lied 1006 (Onze Vader)  
Slotlied     : Lied 423: 1, 2 en 3      
  
18.30 uur: Geen Dienst 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
 
Zondag  16 juni 2019   
10.00 uur:  ds. Dick Steenks 
Collecte:  Fonds Slachtofferhulp. 
Dagelijks komen mensen plotseling in een situatie terecht die ze nooit hadden voorzien. Gewo-
ne mannen en vrouwen die het liefst een leven leiden dat niet in het teken staat van het slacht-
offerschap en alle nare gevolgen van dien. Een traumatische ervaring kan je leven overhoop 
halen. Het heeft soms grote gevolgen voor jezelf. Maar ook voor je omgeving en uiteindelijk 
ook voor de hele maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat elk mens de gelegenheid krijgt 
om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken en om zich niet langer slachtof-
fer te voelen. 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis-Meijer  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

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. 
 
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!! 
 
Nacht van Gebed 2019 
Bidden voor degene die vervolgd worden, is een Bijbelse opdracht. Op vrijdag 21 juni a.s. orga-
niseert Open Doors de Nacht van Gebed. In het hele land zal er gebeden worden voor vervolgde 
christenen wereldwijd. In Woudenberg vindt deze Nacht van Gebed plaats bij de familie Van 
Krimpen aan de Griftdijk 19. Deze duurt van 19.00 uur tot middernacht. Vervolgde christenen 
vertellen aan de hand van filmpjes hun verhaal, waarna gebeden wordt om hen te ondersteunen. 
Elk heel uur is er een korte pauze, waarop mensen kunnen aanschuiven of weggaan. Iedereen is 
van harte welkom om mee te bidden!  
 
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!  

 

Bij deze dienst 
Vandaag op 1e Pinksterdag staan we stil bij de uitstorting van Gods Geest. Het wordt ook 
wel eens de verjaardag van de christelijke kerk genoemd. Op zich begrijpelijk want 
dat wonderlijke gebeuren, waarover Handelingen 2 ons bericht, is hét begin van de kerk. Op 
die 1e Pinksterdag worden duizenden mensen geraakt door hetgeen daar, in Jeruzalem, op 
dat moment gebeurt. Allen horen de discipelen, in hun eigen taal, spreken over de grote 
daden van God. Het is een groot verschil met hetgeen we in Genesis 11 lazen. Op de vlakte 
van Sinear, vlak bij het grote Babel, lijden de mensen aan grootheidswaanzin: ”Laten we 
een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan 
zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.” Het is een verhaal waarin de mens en 
haar eer en glorie centraal staat. Waar de verbondenheid in uiterlijkheden en individuen 
wordt gezocht en waar niet of nauwelijks rekening met God wordt gehouden. En dan ge-
beurt juist dat wat de mensen niet willen, wat ze probeerden te voorkomen: ze verstaan el-
kaar niet meer en worden verspreid over de aarde. 
In Handelingen 1 en 2 lezen we dat de discipelen de eenheid en verbondenheid zoeken. Ze 
komen eendrachtig samen en bidden met elkaar. En dan gebeurt het: Gods Geest overkomt 
hen….. 
Op meerdere plaatsen in de bijbel horen en lezen we over mensen die bezield en geïnspi-
reerd worden/raken van Gods Geest en veelal overkomt het hen. De Geest van God vloeit, 
stroomt, brandt en waait. Als Gods Geest je overvalt dan blijken grenzen weg te vallen en 
word je in beweging gezet om te getuigen van Gods grote daden. 

Vervolg liturgische schikking: 
De schikking vooraan verbeeldt het huis waarin de discipelen bijeen zijn (12 anthuriums), de 
2e lezing. 
…en plotseling was er het geluid van een windvlaag en er verschenen tongen als van vuur, die 
zich op ieder van hen neerzette en zij werden vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te 
spreken in andere talen… 
De Heilige Geest wordt verbeeld door de duif boven de schikking, de bloemen die gebruikt 
zijn lijken op vuurtongen. 
Met Pinksteren komt er een eind aan de verscheurdheid en de vervreemding, want de Heilige 
Geest heelt alle wonden en maakt recht wat krom was. 
Het groene mos verbeeldt de eeuwige trouw van God.  
God, die met mensen meegaat de wijde wereld in. 


