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Berichten uit de Gemeente:  

Hoewel we in een lastige tijd leven en er veel verandert, is er een ding wat niet veran-
dert. De jaarlijkse zoektocht naar nieuwe ambtsdragers gaat ondanks de coronaperike-
len gewoon door. We zijn dit jaar op zoek naar 10 nieuwe ambtsdragers en een notulist,  
zoals u in onderstaande tabel kunt zien. 

 
me 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. Reacties kunt u sturen naar scribaat@pkndevoorhof.nl of bel-
len 06-5206 3119 
Het moderamen. 
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26 april 2020 
Misericordias 

(de barmhartigheid van de Heer) 

10.00 uur      
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant      : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Akice Bossema 
Diaken      : Erna Banning 
Lector       : Berthe Strngers 
Pianist       : Jaap van Dijk 
Dwarsfluit      : Trees Meijer 
Gitaar      : Arieëne Koelewijn 
Zang       : Hilde van de Berk, Ton Kaljee 

Kindernevendienst           : Annemiek van der Wansem 
Beeld en Beamer           : Mirjan Schep, Elizabeth Kooistra 
Geluid                      : Ronald Maijen 
Zingen 
 Aanvangslied   : Lied 216: 1, 2 en 3 
    : Psalm 33: 8 
Glorialied   : Lied 305: 1, 2 en 3 
Kinderen in het midden 
    Vertelling  n.a.v. Exodus 16: 28 – 17:7 
    : Lied 398: 1-5 Evangelische liedbundel 

     Schriftlezing     :  Johannes 21: 3-13 

         : Lied 512: 1-5 
         : Lied 659: 1-6 

         : Lied 1006 ‘Onze Vader’ 
      Slotlied       : Opwekking 710 
 

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. 
 
Kerkdienst volgende week: De dienst van zondag 3 mei is een familiedienst. De dienst staat 
in het teken van herdenking en bevrijding. De zang wordt in deze dienst verzorgd door Arnold 
en Gideon Keller. 
 
ZWO uitgestelde Paasgroeten: Afgelopen maandag heeft ZWO als collectief de Paasgroet- 
kaarten getekend namens De Voorhof. Uiteraard met gepaste afstand. De Paasgroeten worden 
door de Protestante Kerk in Nederland vanaf volgende week alsnog verstuurd naar gevangen 
in Nederland. 
 
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’. 
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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. Tij-
dens kerkdienst live / kerkdienst gemist kan er 
ook worden overgemaakt via de geefknop rechts 
onderaan het beeldscherm van je computer, ta-
blet e.d. Ook kan er in de app overgemaakt wor-
den 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 26 april 2020  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat.  Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van 
contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / men-
sen die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten 
(nood)fondsen en overige vaste bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw 
behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende ge-
meente. 
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 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. 
 
Vakantie: Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 tot en met 29 april, in die week kan in 
dringende gevallen een beroep worden gedaan op de ouderlingen en ds. Marten Jan Kooistra. 
Ds. Marten Jan Kooistra heeft vakantie van 1 tot en met 12 mei, in die week kan in dringende 
gevallen een beroep worden gedaan op de ouderlingen en ds. Pieter Koekkoek. 

 
Voedselbank april: Laten we deze maand smeren chocopasta, smeerworst, appelstroop, spread, 
honing, jam en pindakaas, dát smeer je. Terwijl je vruchtenhagel, hagelslag en gestampte muisjes 
strooit op je boter ham. Vanwege  de coronavirus kunnen de goederen bestemd voor de Voed-
selbank op woensdag van 9.30 0 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 maat-
regelen van het RIVM nog gehandhaafd worden.  (Let op gewijzigde tijden) 
 
ZWO Ghana Project: Tot en met Pinksteren is de projectperiode voor ZWO. Een periode met 
extra aandacht voor een project en om geld in te zamelen voor een NBG (Nederlands Bijbelge-
nootschap) Project met bijbels voor blinden in Ghana. In de bijlage van deze Zondagsbrief vindt u 
een Nieuwsbrief met uitgebreide informatie over het project, NBG, Ghana en braille. Interessant 
maar ook nodig om een project te ondersteunen dat veel hoop en kracht geeft voor blinden in Gha-
na. Dank voor uw interesse en uw bijdrage. zwo@pkndevoorhof.nl 
 
Bij deze dienst: Thema:   Is de Heer in ons midden...??  
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we verhalen uit het Bijbelboek Exodus en zo trekken we met het 
volk Israël door de woestijn. Het volk is op weg naar het beloofde land. Gaandeweg blijkt dat 
het een weg is vol obstakels en beproevingen. Vorige week hoorden we dat het volk geen brood en 
vlees had. Als ze zich beklagen bij Mozes en Aaron, richt Mozes zich in gebed tot God. En zie, 
God geeft het volk manna en kwakkels. 
Vandaag horen we dat er een kruik met manna wordt gevuld als gedenkteken. Vanaf nu zal het 
volk Israël, wanneer ze de kruik met manna zien, weten dat God bij hen is en voor hen zorgt. Toch 
wordt juist dáár regelmatig aan getwijfeld én komt telkens weer de vraag naar boven: ‘Is de HEER 
nu in ons midden of niet?’. Het is een vraag die tot op de dag van vandaag nog steeds klinkt. Een 
vraag die ook geregeld wordt gekoppeld aan vragen als: wat houdt mij in leven?; waarom gaan de 
dingen zoals ze gaan?; waarom wordt de wereld geteisterd door een pandemie?; waaruit moet ik 
hoop/moed putten? In Exodus 16/17 roept het volk om water. De vraag naar water is en fundamen-
tele vraag. Water is immers levensbehoefte nummer één. Zonder water is er geen leven mogelijk. 
De woestijn is de plaats bij uitstek waar de dorst groot is en het water schaars. Maar eveneens het 
terrein waar de vragen vele zijn, en waar het antwoord moeilijk te vinden is. Ook de discipelen 
zitten, na kruis en opstanding, in een soort woestijnperiode. Ze weten niet precies wat ze ermee 
aan moeten. Allerlei vragen spoken door hun hoofd en de antwoorden zijn moeilijk te vinden. In 
Johannes 21 roept Petrus, ‘ik ga vissen, wie gaat ermee’. Ze gaan het meer op en vangen die nacht 
niets. Als ze tegen het ochtendgloren weer aan land willen gaan zit er een man aan de oever, die 
belangstellend vraagt of ze wat hebben gevangen. Als ze die vraag met nee beantwoorden krijgen 
ze de opdracht om het net aan de andere kant uit te werpen. Opeens komt het op vertrouwen aan, 
én geloof in degene die de opdracht geeft. En wonder, o wonder ook hier openbaart God zich als 
God van de overvloed. Het gedeelte herinnert aan de bruiloft te Kana en de wonderba-
re broodvermenigvuldiging, waar Jezus zijn én Gods heerlijkheid openbaart. En opnieuw wordt 
duidelijk dat Jezus/God niet veraf, maar juist dichtbij wil zijn. Het bepaalt ons bij de vraag: Waar 
is de BRON om uit te leven te vinden en wat moet/kan ik daaruit putten. Daarbij komt tegelijker-
tijd de vraag naar boven: wat voor God wil Ik? Een God/god die mijn directe behoeften bevredigt, 
ik vraagt hij draait; óf een God die niet de woestijn opheft, maar mij erdoorheen leidt…Juist deze 
vragen zijn vandaag weer heel actueel: bevrijd God ons van corona of leidt hij ons erdoor 
heen…??!! De verhalen van vanmorgen proberen ons daar een weg in te wijzen en willen 
ons duidelijk maken: de Heer is in ons midden!!! 
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