
 

 
 
 
 
  
 

Bloemen:  
 
  
 
Berichten uit de Gemeente:  
-  
Bakkie na de dienst rond 11 uur : Even elkaar zien en ontmoeten, een gezellig samen 
zijn. Dat kan na de dienst aanstaande zondag. Iedereen is welkom om mee te doen! 
Zorg ervoor dat het programma zoom gedownload is, www.zoom.us  Geef je op via 
ontmoeting@pkndevoorhof.nl.  We sturen een code en uitleg toe. Het werkt allemaal 
heel makkelijk, dus beleef het mee! En nodig ook gerust andere gemeenteleden uit.  
Tot zondag.   V&O 
 
Hallo kinderen van groep 8 en jullie ouders: Zondag 21 juni is er een overstapvie-
ring. Speciaal voor jullie, omdat jullie afscheid nemen van de basisschooltijd en naar 
de middelbare school gaan. Jullie nemen afscheid bij de kindernevendienst, jopkids en 
jopbasic en worden uitgenodigd voor de tienerdienst en 4G. Dit jaar zal deze viering 
wegens corona anders verlopen dan gedachten. We willen graag met jullie in contact 
komen om te horen of je mee wilt doen met deze viering. Laat ons weten of je wel/niet 
mee wilt doen.  We willen ook  graag ideeën uitwisselen, hoe we deze dienst het beste 
vorm kunnen geven in deze situatie. Stuur een mail naar kinderneven-
dienst@pkndevoorhof.nl voor jullie reactie.  
 
Kleine attentie voor examenkandidaten:  
Normaal gesproken vinden in deze periode de examens plaats of zijn ze net achter de 
rug en zijn ook de scholieren uit Woudenberg in spannende afwachting van hun uit-
slag. Dit jaar is het echter niet normaal en zijn er geen centrale examens. Toch wil de 
taakgroep JOP ook dit jaar, net als andere jaren, de examenkandidaten een kleine atten-
tie geven. Zij staan op het punt om hun (middelbare) schoolperiode af te sluiten en 
staan wellicht aan de start van een nieuwe uitdaging, zoals studie of werk. Het kan na-
tuurlijk ook zo zijn dat scholieren niet geslaagd zijn en volgend jaar opnieuw examen 
moeten doen. In alle gevallen willen we deze jongeren vanuit taakgroep JOP een kleine 
attentie geven. Kent u een examenkandidaat, dan ontvangen we graag zijn/haar naam 
en adres. Taakgroep JOP zal dan begin/half juni een kleine attentie door de bus doen. 
Alvast dank namens taakgroep JOP! 
Namen en adressen doorgeven kan naar Jaap&Hilde de Ronde. 
 email: hberk2000@hotmail.com. telefoon: 0633168152  
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10 mei 2020 
Cantate 

   (Zing) 

10.00 uur      
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant        : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst      : Leny de Koeijer 
Diaken        : Anneke Boeve 
Lector         : Johan Thiescheffer 
Pianio/orgel        : Piet de Vries 
Trompet        : Guido Grünbauer  
Zang         : Ton Kaljee, Corinne de Kruijff 
Kindernevendienst                        : Peter van der Krans 

Beeld en Beamer            : Jaqueline van Ledden, Reinier Vunderink 
Geluid                        : Ronald Maijen 
Zingen 
Aanvangslied   : Psalm 98:1,3 
Kyrie    : met Lied: 367b 
Gloria     : Lied 633 
Kinderverhaal  : Exodus 19 
    : Exodussong 
Schriftlezing   : Johannes 14:1-14 
    ; Lied  655 

         : Lied  326:1,2,3,6 
Gedachtenis        : Psalm 121:1,4 
Slotlied        : Lied 146c:1,4,7 
 
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. 
 
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 bereikbaar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. 
Tel.nrs. Pieter Koekkoek – 033-286 7225, mobiel 06-4245 6049 – E-mail Pieterkoek-
koek@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 
telefonisch gemeenteleden benaderen. 
 
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: Givt is een aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app 
waarmee je altijd en overal mee kunt doen aan de collecte. Met de Givt kun je gewoon 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 onderstaande QR code via smartphone: 
 
 Collectes op Zondag  10 mei 2020  
1e Collecte: JEUGDWERK (JOP) Nederland 
- Jong en oud leren van elkaar Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. 
Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een 
gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. 
Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. 
Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer 
verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt ma-
terialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer 
hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. Collecteert u mee zo-
dat JOP deze materialen kan ontwikkelen? 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die nodig zijn 
om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
3e Collecte: KND-collecte 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: Het is weer de tweede zondag van de maand, 
dus Amnestyzondag. Ook al kunnen we niet aanwezig zijn in “De Voorhof” om handtekeningen 
te verzamelen, toch willen we ook nu aandacht vragen voor Amnesty International. Mensenrech-
ten en het coronavirus: hoe zit het? De coronapandemie grijpt diep in op de levens van mensen 
wereldwijd. Regeringen nemen vergaande maatregelen om mensen te beschermen tegen het co-
ronavirus. Amnesty zet haar werk onverminderd voort want in veel landen wordt de coronacrisis 
gebruikt om mensenrechten te schenden. In ons uitgebreide coronadossier lees je alles over het 
grote belang van mensenrechten tijdens de coronapandemie. Lees het hele dossier bij 
www.amnesty.nl en help ons de mensenrechten ook nu te beschermen.. 
 
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. Interes-
sant maar ook nodig om een project te ondersteunen dat veel hoop en kracht geeft voor blinden 
in Ghana. Dank voor uw interesse en uw bijdrage. zwo@pkndevoorhof.nl 
 
Vrijwilligersavond gaat niet door: In tegenstelling tot wat er in de vorige Schakels vermeld 
stond, kan de vrijwilligersavond door de corona van 19 juni  NIET  door gaan. Ook wij hebben 
ons te houden aan de maatregelen zoals het kabinet ons dinsdag 21 april heeft meegedeeld. Dat 
betekent dat de vrijwilligersavond NIET door kan gaan. De gezondheid van ons  en onze mede-
mensen heeft natuurlijk voorrang.  Weet in ieder geval dat de taakgroep Diaconie de inzet van 
alle vrijwilligers zeer waardeert. Zonder al deze hulp, in welke vorm dan ook, had de kerk geen 
kerk kunnen zijn zoals die nu gestalte krijgt. 
Ontzettend bedankt allemaal. De organiserende taakgroep Diaconie 

 
Voedselbank mei 2020: In de maand Mei is  gekozen voor gezond!  Groenten in blik. Alle varia-
ties van harte aanbevolen.  Waarom blik? In verband met het vervoer aangezien glasverpakkingen 
kunnen breken. Maar groente in blik is nét zo gezond. Alle vitaminen zitten er nog in. Om vit te 
blijven. Daarom begint vit-amine met de letters v-i-t. Zolang de maatregelen van het RIVM wor-
den gehandhaafd staat de kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag 
van 9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur. Op de Ker-mis moet je voor blik 
gooien betalen. Bij onze Kerk (zonder mis) 'mag je een blik werpen' In het krat. Maar dan GRA-
TIS!  Niet te hard gooien anders krijgen we 'blikschade' Doet u mee ?  
 
Beste gemeenteleden, 
Helaas heeft nog niemand zich gemeld voor het vervullen van een van onderstaande vacatures. 
Juist in deze tijd blijkt hoe nodig het is om met elkaar gemeente te zijn, dus ….. 

 
 scribaat@pkndevoorhof.nl of bellen 06-5206 3119 
Het moderamen. 
 
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 mo-
deramen overzicht over hetgeen er gebeurt. Vragen of voorstellen kunt u sturen naar scri-
baat@pkndevoorhof.nl of u kunt bellen naar 06 5206 3119 

Functie Speciale Taak Wijk 

Ouderling CvK   

Ouderling Eredienst voorz.   

Ouderling Jong. Ouderling/ JOP   

Ouderling Jong. Ouderling/ JOP   

Ouderling Pastoraat 1 

Ouderling Pastoraat 4 

Ouderling Pastoraat voorz. 6 

Ouderling Pastoraat 5 

Diaken Diaken secr.   

Diaken Diaken   

  Notulist   
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