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Voedselbank april 2020: 
Laten we het eens hebben over twee woorden, die feitelijk niet kloppen: Boterham en 
broodbeleg. Ten eerste de hamvraag: Boter ham. Zó eenzijdig, aangezien een boter 
ham met meer kan worden toegedekt (tafeltje dek je) dan uitsluitend boter en ham. Mee 
eens? Mooi. Prettig. Fijn dat u mee denkt! Dan gaan we door. Ten tweede: Broodbeleg 
Klopt niets van. Je kunt méér doen dan uitsluitend iets op brood leggen. Ja ja, dat weet 
ik óók wel, kaas en vleeswaren lég je op brood. Tenminste als je in de buurt staat, an-
ders ..... Nou ja, laat maar zitten. Maar chocopasta, smeerworst, appelstroop, spread, 
honing, jam en pindakaas, dát smeer je. Terwijl je vruchtenhagel, hagelslag en ge-
stampte muisjes strooit op je boter ham. 
Leggen, smeren of strooien. Waar maken we ons druk om? De Belgen gebruiken voor 
broodbeleg overigens een toepasselijker woord, namelijk 'toespijs'. Je voegt een extra 
spijs toe aan de boterham. Perfect, zo is het! Tussen de regels door hebt u al een paar 
voorzetjes meegekregen. Broodbeleg graag, zoet en hartig. Dat hapt zo lekker weg. 
Hartelijk dank. 
Vanwege  de coronavirus kunnen de goederen bestemd voor de Voedselbank op 
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 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. (Let op gewijzigde tij-
den). 
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19 april 2020 
Quasi modo geniti  

(als pas geboren zuigelingen) 

 
10.00 uur      
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant      : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Johan de Kruijff 
Diaken      : Janny Kaljee 
Lector       : Gerry Thiescheffer 
Orgel         : Berend van Surksum 
Trompet      : Guido Grünbauer 
Zang       : Corine de Kruijff, Ton Kaljee 

Kindernevendienst           : Peter van der Krans 
Beeld en Beamer           : Johan en Mirjan Schep 
Geluid                      : André van Dijk 
 
 
Zingen 
     : Ps. 81: 1,2,3,4 
    : Lied: 259 
    : Lied: 624 
Kindernevendienst 

     Schriftlezing    : Exodus 15 : 22 tot en met 
           Exodus 16: 27 
        : Lied 805 
     Schriftlezing    : Johannes 20 : 19-31 
        : Lied 644 
        : Lied 655 
        : Lied 513 
        : Lied 619: 1,4,5,6 
 
  
 
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 uit-
gesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde 
omschrijving worden gegeven. 
 

 
 
 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. 
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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. 

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 hoeveel je wilt geven aan collecte 1, 2 of 3, kies hoe je 
wilt geven en klaar! Je download 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 diensten. 
Tijdens kerkdienst live / kerkdienst gemist 
kan er ook worden overgemaakt via de geef-
knop 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  
 
Collectes op Zondag 19 april 2020  
1e Collecte: Christ for Hope. Zorg voor kinderen in Zuid Afrika. Het jaar 2018 is een bijzonder 
jaar voor Christ’s Hope en viert haar 15-jarig jubileum in de zorg voor kinderen in het zuiden 
van Afrika en hun families, die lijden door de gevolgen van aids. Sinds 2003 is de organisatie 
onvermoeibaar actief om kwetsbare kinderen in deze regio te steunen met holistische zorg die 
voorziet in al hun basisbehoeften. 
2e Collecte: CvK, Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming 
van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
3e Collecte: KND-collecte 
 
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 telefonisch be-
reikbaar 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. Ach-
teraf 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 din-
gen 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. 
 

 
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’. 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 tot en met 29 april, in die week kan in dringende geval-
len een beroep worden gedaan op de ouderlingen en ds. Marten Jan Kooistra. 
 
Beste gemeenteleden, 
Hoewel we in een lastige tijd leven en er veel verandert, is er een ding wat niet verandert.  
De jaarlijkse zoektocht naar nieuwe ambtsdragers gaat ondanks de coronaperikelen gewoon door. 
We zijn dit jaar op zoek naar 10 nieuwe ambtsdragers en een notulist,  
zoals u in onderstaande tabel kunt zien. 

 
enk dat we zonder nieuwe mensen, zeker pastoraal, grote problemen krijgen om met name het 
bezoekwerk goed te kunnen blijven doen.  
We zijn eveneens al een paar jaar op zoek naar 1, maar het liefst 2  jeugdouderlingen, wanneer we 
het jeugdwerk minimaal op dezelfde voet door willen laten gaan. 
Dus ga bij u zelf te rade of u niet degene bent, die een van bovengenoemde taken op zich kunt en 
wilt nemen. 
Het moderamen. 

Functie Speciale Taak 
Wij
k 

Ouderling CvK   

Ouderling Eredienst voorz.   

Ouderling Jong. Ouderling/ JOP   

Ouderling Jong. Ouderling/ JOP   

Ouderling Pastoraat 1 

Ouderling Pastoraat 4 

Ouderling Pastoraat 6 

Ouderling Pastoraat 5 

Diaken Diaken secr.   

Diaken Diaken   

  Notulist   
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