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12 april 2020 
 Pasen 

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg 
Het is paaszondag en de tweede zondag van de maand, dus ook Amnestyzondag. 
Ook al kunnen we niet aanwezig zijn in “de Voorhof” om handtekeningen te verzamelen, 
toch willen we wel aandacht vragen voor Amnesty in het algemeen. 
Deze oproep kreeg ik een paar dagen geleden van Amnesty. 
Het zijn bijzondere tijden waarin bijzondere maatregelen nodig zijn. 
De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in een razend tempo op. 
Amnesty volgt de veranderingen nauwlettend en komt in actie wanneer nodig. 
Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken! 
Het is begrijpelijk dat regeringen tijdelijk onze vrijheid inperken om mensen zo goed mogelijk 
tegen het coronavirus te beschermen. Maar we zien in verschillende landen ook dat het vrije 
woord zwaar onder druk komt te staan. Journalisten, artsen of burgers  die zich uitspreken over 
de aanpak van de coronacrisis in hun land, belanden achter de tralies. En we zien dat rege-
ringsleiders de crisissituatie misbruiken om meer macht naar zich toe te trekken en zo de de-
mocratie kapotmaken. Help ons de mensenrechten ook nu te beschermen! 
Kijk op Amnesty International en zet uw handtekening of stuur een brief. 
 
Voedselbank April  2020:  Voedselbank april. Laten we deze maand smeren chocopasta, 
smeerworst, appelstroop, spread, honing, jam en pindakaas, dát smeer je. Terwijl je vruchten-
hagel, hagelslag en gestampte muisjes strooit op je boter ham. 
Vanwege  de coronavirus kunnen de goederen bestemd voor de Voedselbank op maandag 
van 14 tot 17 uur en op donderdag van 9 tot 12 uur in de kist gelegd worden. De kist 
wordt voor de ingang buiten  De Voorhof neergezet, zolang de maatregelen van het 
RIVM nog gehandhaafd worden. 

 
Aan alle leden van de kerken,  
Geen feestelijke samenkomst op Paasmorgen dit jaar maar als Woudenbergse 
kerken maakt u het wel mogelijk om in verbondenheid op afstand met elkaar 
het Paasfeest te vieren.  
Graag spreek ik als uw burgemeester mijn grote waardering uit voor het offer 
dat u als kerken bracht door niet meer samen te komen in de kerkdiensten. Dat 
offer is gericht op bescherming tegen verspreiding van het coronavirus maar 
wat is dit ingrijpend. Ik sprak inwoners die de oorlog meegemaakt hebben en 
voor wie de kerkgang in die tijd juist houvast bood.  

Met elkaar zitten we in een tijd waarvan je niet wist dat die komen zou. Steeds meer mensen 
om ons heen zijn besmet en wat zijn er veel zorgen om geliefden in het ziekenhuis. Je kunt er 
niet naar toe en je weet niet of het goed komt. Corona is verraderlijk. Het kan mild verlopen 
maar ook zomaar keihard toeslaan. Hoe dichterbij dit komt hoe beklemmender dit is.  
Onzekerheid over wat ons nog te wachten staat kan ik niet wegnemen. Maar als lokale over-
heid doen we er alles aan om Woudenberg te helpen in deze crisistijd. Alle maatregelen helpen 
alleen als wij ons hier met elkaar aan houden. Maar dat betekent isolatie en eenzaamheid voor 
heel veel mensen, vooral onze ouderen.  
Dan is #niet alleen een prachtig initiatief van de kerken en christelijke organisaties om lokale 
hulpinitiatieven bij elkaar te brengen! Er is veel aanbod en ik hoop dat de hulpvragers hier ook 
terecht komen.  
Vieren van het Paasfeest gaat door: feest van nieuw leven, de opstanding van Jezus – een 
prachtig houvast in deze tijd van onzekerheid.  
Namens de gemeenteraad en het gemeentebestuur wens ik u allen in het licht van de Paasbood-
schap wijsheid, gezondheid en bemoediging toe.  
Burgemeester Titia Cnossen  
9 april 2020 
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Beste gemeenteleden, 
Kerkdiensten: De diensten van de ‘Stille Zaterdag’ en Pasen worden weer uitgezonden via de 
kerkradio/TV. Ook na Pasen blijven we diensten uitzenden, met dit verschil dat de predikanten 
niet meer samen, maar volgens het normale dienstrooster gaan werken en dat ook de lectoren 
weer mee gaan werken aan de diensten. 
Communicatie : A.s. vrijdag wordt er een speciale Paaszondagsbrief verspreid, die per e-email 
wordt verstuurd. Gemeenteleden, die geen e-mail hebben krijgen deze zondagsbrief  weer thuis 
bezorgd. Mededelingen en nieuws wordt ook via de website en Facebook gecommuniceerd. 
Wens: Wij wensen u een goede dienst toe op ‘Stille Zaterdag’ en een bijzonder feestelijk en ge-
zegende dienst op 1e Paasdag. Waarbij we de hoop uitspreken, dat we met Gods hulp zo snel 
mogelijk en in goede gezondheid door deze lastige tijd heen komen. 
Het moderamen 
 
Pastoraat: De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe 
maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze ook tele-
fonisch bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. 
Tel.nrs. Pieter Koekkoek – 033-286 7225, mobiel 06-4245 6049 –  
E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com 
Tel.nrs. Marten Jan Kooistra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 –  
E-mail dskooistra@mjkooistra.nl 
Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, 
maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen. 
Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook tele-
fonisch gemeenteleden benaderen. 
 
Het moderamen: Het moderamen is het sturend en organiserend orgaan binnen ‘De Voorhof’. 
Het heeft van de kerkenraad  toestemming gekregen om de nodige beslissingen te kunnen en 
mogen nemen. Achteraf zal het zich hierover naar de kerkenraad verantwoorden. Als u ideeën, 
suggesties, tips, etc. heeft geef dit dan door aan het moderamen. Wij vragen u met klem om niet 
op eigen houtje dingen te doen, maar dit altijd te overleggen met het moderamen. Daardoor 
houdt het moderamen overzicht over hetgeen er gebeurt.Vragen of voorstellen kunt u sturen naar 
scribaat@pkndevoorhof.nl of u kunt bellen naar  06 5206 3119. 

 
Geven met Givt: Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collec-
te. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis mee-
kijkt vanaf de bank, of als je geen contant geld mee hebt tijdens de dienst. Met Givt kan je ge-
woon blijven geven. Open de app, kies hoe-
veel je wilt geven aan collecte 1, 2 of 3, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je down-
load de Givt-app in Google Play of in de 
App Store. Kijk voor meer informatie over 
Givt op www.givtapp.net. 
Scan QR code via smartphone: 
U kunt 24 uur per dag geld overmaken voor 
de collectes, dit is niet beperkt tot de dien-
sten. Tijdens kerkdienst live / kerkdienst 
gemist kan er ook worden overgemaakt via 
de geefknop rechts onderaan het beeldscherm van je computer, tablet e.d. Ook kan er in de app 
overgemaakt worden via een lijst: kies dan voor PG De Voorhof Woudenberg. 
Het collectegeld kan ook worden geboekt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie 
De Voorhof  

 
Collecte voor ZWO tijdens de Paaswake op zaterdag 11 april 2020: 
Een (1) collecte tijdens de dienst voor ZWO NBG project ‘Braillebijbels voor blinden en 
slechtzienden in Ghana’ De komende tijd van Pasen tot en met Pinksteren, en ook met de Avond-
maalscollecten gaat de Taakgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer-
king) een project van de NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) ondersteunen voor blinden en 
slechtzienden in Ghana, zodat ook deze mensen Bijbelverhalen kunnen lezen of horen, ook als er 
geen mensen om hen heen zijn, die de Bijbel voor kunnen lezen. De taakgroep ZWO hoopt op uw 
steun voor dit project. 
 
Collectes op Zondag 12 april 2020 Pasen 
1e Collecte KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL) India - Onderwijs geeft kansarme 
kinderen toekomst. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en bui-
tengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onder-
drukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bij-
eenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht ge-
schonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in 
India te doorbreken. 
2e Collecte: CvK, Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig zijn voor het 
drukken van de zondagsbrieven en regelmatig bij bijzondere diensten de liturgieën.  
3e Collecte: KND-collecte 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Op 2 april 2020 is overleden: Willemijntje de Greef - van Barneveld (Kersentuin 5) in de leeftijd 
van 81 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op 9 april 2020. 
- Op 8 april 2020 is overleden: Jurriana Everdina Haagsma– Fekkes, De Henschoterhof 24, in de 
leeftijd van 89 jaar. De begrafenis zal as woensdag plaats vinden in besloten kring. 
 
Bloemen:  
 
 
 
Voorbeden:  
Nu het kerkelijk centrum 'De Voorhof' gesloten is willen wij u de mogelijkheid bieden om langs 
deze weg voorbeden aan te vragen.   
Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predikanten: 
Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat namen in 
voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesp-
roken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrij-
ving worden gegeven. 
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Zaterdag 11 april  22.00 uur   Paaswake   
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant      : ds.  Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Rob Koelewijn 
Diaken      : Gerry Thiescheffer 
Piano                  : Wim van Hoek 
Dwarsfluit      : Trees Meijer 
Zang       : Marinka Grünbauer en Fred Slaghekke  
Beeld en Beamer        : Mirjan Schep, Ab van den Pol 
   
Zingen: 
           : Lied 598 
           : Lied 600: 1, 2, 3, 4 en 5    
           : Lied 601 : 1 
Lezing           : Genesis 1: 1-5 
           : Lied 984: 1, 2 en 3 
Lezing           : Exodus 14: 15-18 
           : Lied 151:  1 en 3 
Lezing           : Jesaja 35: 1-10 
                     : Lied 382: 1 en 2 
Lezing              : Matteüs 28: 1 - 10 
              : Lied 620 1 t/m 6 
              : Lied 637 
              : Lied 351: 1 en 2 
              : Lied 350: 1 t/m 7 
              : Lied 344: 1, 2 en 3 
              : Lied 642: 1 t/m 8 
 
 
 
 
Zondag 12 april 10.00 uur   1e Paasdag  
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Voorganger   : ds. Marten Jan Kooistra,  ds. Pieter Koekkoek 
1e Ouderling              : Cor Kwakernaak 
Diaken                        : Marja Overeem 
Organist                      : Piet de Vries 
Dwarsfuit                    : Trees Meijer 
Trompet              : Guido Grünbauer 
Solisten                           : Hilde van de Berk, Ton Kaljee, 
                                             : Angelique Martina en Fred Slaghekke 
Liturgische schikking : Henneke Loosman 
Geluid                                 : André van Dijk 
Beeld,    Beamer                   :  Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Kindernevendienst                :  Arieëne Koelewijn 

 
 

  

 

 
 

  



Liturgische Bloemschikking: Eerste Paasdag 
De liturgische kleur is wit, kleur van het feest van de Opstanding, van nieuw Leven. 
In de schikking, op de achtergrond, is het graf te zien van donkere lavastenen.  
De steen waarmee het graf was afgesloten is weggerold en het graf is leeg. 
Op de voorgrond staat een witte lelie (symbool voor Jezus) met daarbij een witte gerbera. Deze 
gerbera staat voor Maria, die, nadat Jezus haar toegesproken had, besefte dat het Jezus was, die 
tegen haar sprak. Haar ogen (donker hart van de gerbera) werden geopend en ze zag Jezus. 
Rondom het graf bloeit een witte paastuin. 
Het is lente, het is feest: het Feest van de Opstanding.. 
 

 
ZWO Paasgroeten: De Voorhof kent een mooie traditie waarbij er 
voorafgaand aan Pasen paasgroeten worden verzonden aan gedetineer-
den. In het verleden werd deelgenomen aan campagnes van de PKN 
(Protestantse Kerk Nederland) en de afgelopen jaren is in samenwer-
king met Amnesty een Paasgroet gemaakt voor asielzoekers in het de-
tentiecentrum te Zeist. Voor dit jaar heeft ZWO gekozen voor een 
campagne via de PKN. Samen Amnesty International de Paasgroeten 
wilden wij in de hal van de kerk de kaarten door u als gemeente laten 
tekenen. Helaas is deze campagne in deze vorm niet mogelijk vanwege 
het Corona-virus. Inmiddels is de verzenddatum uitgesteld tot 24 april 
maar naar verwachting worden er tot die tijd geen kerkdiensten gehou-
den. ZWO zal daarom op een alternatieve en veilige manier namens u 
110 kaarten ondertekenen en die vervolgens aan de PKN sturen. De 
PKN zorgt voor de verdeling over de gevangenissen en tbs-klinieken in 

Nederland en in het buitenland. De paasgroet komt dus nog steeds bij een gedetineerde terecht: 
juist in deze onzekere tijd doet zo´n groet hen goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen 
gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap 
van Pasen steeds opnieuw door te geven. De afbeelding op de paaskaart is onder leiding van een 
justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagen-
tijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 
'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! Rond de periode van 24 april zullen wij u op-
nieuw berichten over de aanpak van de paasgroeten in Corona-tijd. 
 
 
 
 
E-mailadressen t.b.v. verzending van de zondagsbrief 
Wanneer u een e-emailadres hebt en toch deze zondagsbrief ontvangt wilt u dan uw e-mailadres 
sturen naar: kerkelijkbureau@pkndevoorhof.nl.Op deze manier kunnen wij u deze brief, zolang 
het nodig is, per mail toesturen en hebben we minder mensen nodig om de brief rond te brengen. 
 
Woudenbergers helpen Woudenbergers – Platform van Kerken  
Is in het leven geroepen voor mensen, die hulp nodig hebben voor dingen als boodschappen doen, 
medicijnen ophalen en wat u nodig heeft.  
Bel tussen 9-11 uur en 15-17 uur met Rinke tel. 06 3100 5252 en tussen 11-14 uur met Vincent  
tel. 06 1516 6410. Kijk voor meer informatie op de website van ‘De Voorhof’. 
 

Zingen: 
Aanvangslied     : Lied 617: 1-19 
      : Lied 659: 1, 2, 5 en 6 
Glorialied:      Lied 686: 1 en 2 
Kinderen in het midden 
      : Lied Evangelische liedbundel 122: 1-4 
Schriftlezing      : Exodus 14: 15-16 & 26 - 15:1 
      : Lied 605: 1-5 
Schriftlezing      : Johannes 20: 1-18 
      : Lied 630: 1, 2 en 4 
      : Lied 637: 1-4 
      : Lied 1006 ‘Onze Vader’ 
      : Lied 634: 1, 2 en 3 
 
Bij deze dienst: Thema:     Een teken van LEVEN 
In de verhalen die we op de Paasmorgen lezen schenkt God ons een teken van LEVEN ... 
Het volk Israël heeft de slavernij van Egypte achter zich gelaten. Onder leiding van Mozes en 
Aäron zijn ze op weg naar het beloofde land. De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wij-
zen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden het volk dag en 
nacht verder trekken. Dan komen ze bij de Schelfzee (ook wel  Rietzee genoemd) en daar blijkt 
dat de Egyptenaren hun achteropkomen om hen terug te halen. Maar ook nu leidt God het volk 
door de zee en ze worden opnieuw bevrijdt van de Egyptenaren. 
In Johannes 21 lezen we dat Maria van Magdala zich vroeg op de eerste dag van de week naar het 
graf begeeft. De eerste dag is de dag dat het licht wordt geschapen. De schepping vangt aan, 
gloednieuw… 
Aangekomen bij het graf blijkt dit leeg te zijn. Groot feest zou je denken! In tegendeel! Bij Maria 
van Magdala is er geen onmiddellijk besef van licht dat door alle donker heen breekt. Om nog 
maar te zwijgen over vernieuwing van het bestaan. Bij haar is er net als bij de Israëlieten aan de 
Rietzee sprake van verwarring en verbijstering 
Maria gaat vlug naar Petrus en Johannes, tegen hen spreekt ze over graf, wegnemen en neerleg-
gen… Woorden die vlak daarvoor ook hadden geklonken bij de begrafenis van Jezus. Er is geen 
plotselinge omslag in die grafstemming. Eerder wordt de schrik en verbijstering nog groter. 
Petrus en de geliefde leerling gaan op weg. De één haast zich nog meer dan de ander, maar het 
besef van wat er gaande is, dringt slechts langzaam door. Kennelijk heeft het even geduurd voor-
dat de leerlingen van Jezus niet langer verblind werden door het duister van Jezus’ sterven. Totdat 
de geliefde leerling ziet, tot inzicht komt, en gelooft. Ook het volk Israël moet, tijdens de tocht 
door de woestijn, langzaam maar zeker tot het inzicht en besef komen, dat God werkelijk bevrijdt 
en nieuw leven mogelijk maakt!! Zo ook Maria en de leerlingen, langzaam maar zeker komen ze 
tot de ontdekking: achter dood en verderf staat met Pasen geen punt. Achter dood en verderf komt 
een vraagteken te staan. Achter leven, liefde, vrijheid en een leven dat vleugels krijgt komt een 
uitroepteken te staan. De liefde sterft niet, de waarheid sterft niet, want gerechtigheid leeft weer 
op, het leven leeft op. 'Pasen' – Gods bevrijdende Aanwezigheid bij mensen - kun je niet vasthou-
den, zo merkt Maria later in de tuin. Nee, het houdt jou vast. Het leeft, komt naar je toe en stuurt 
je verder op weg. Met een verhaal dat verder verteld wil worden. 
Ook voor ons, in deze lastige en onzekere tijd beheerst door het coronavirus, mag dat een houvast 
zijn. We mogen ons vasthouden aan dat teken van LEVEN dat God telkens opnieuw wil geven. 
Wat er ook gebeurt corona krijgt ons er niet onder, God had en heeft het eerste woord en Hij zal 
ook het laatste gebben. Sta op, een morgen ongedacht, Gods nieuwe LICHT gaat gloren, want U 
zij de glorie opgestane Heer. U geeft ons een teken van leven, een teken van hoop. U zegt: IK 
BEN ER en IK ZAL ER ZIJN…. 
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