
 

 
 
 
 
  
Bloemen:  
 
 
  
Berichten uit de Gemeente:  
 Mevr. T. van der Wiel-Loef (Van Hoogendorplaan 24), is opge-
nomen in het verpleeghuis de Amandelhof in Zeist. Zij zal binnenkort worden opgeno-
men in een hospice.  

 
Online bakkie na de dienst rond 11 uur: Even elkaar zien en ontmoeten, een ge-
zellig samen zijn. Iedere zondag zijn er wel een aantal 'nieuwe mensen die de stap 
zetten'. Ben jij er aanstaande zondag bij? Iedereen is welkom om mee te doen! Zorg 
ervoor dat het gratis programma zoom gedownload is, www.zoom.us  
Geef je op via ontmoeting@pkndevoorhof.nl . We sturen een code en korte uitleg 
toe. Zo ben je er aanstaande zondag helemaal klaar voor en kun je na de dienst om 
11 uur ‘binnen lopen’. Het werkt heel makkelijk, dus beleef het mee! En nodig ook 
gerust andere gemeenteleden uit. Tot zondag.  V&O 

 
ZWO: 
Project braillebijbels voor blinden en slecht-
zienden in Ghana 
Contact: zwo@pkndevoorhof.nl  
Giften kunt u storten op:                                                   
Rekeningnr.: NL04 RABO 0372402674  
T.n.v. Diakonie De Voorhof 
Of scan de QR-code met de app GiVt    
 
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 uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. 
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17 mei 2020 
Rogate 

   (Bidt) 

10.00 uur      
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant        : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst      : Jaap de Ronde 
Diaken        : Jannie Kaljee 
Lector         : Carolina van der Krans 
Pianio/orgel        : Berend van Surksum 
Dwarsfluit        : Trees Meijer 
Zang         : Hilde van de Berk,Angelique Martina 
Kindernevendienst            : August Wijnberg 

Beeld en Beamer            : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid                        : André van Dijk 
Zingen 
Aanvangslied   : Lied 218: 1, 3, 4 en 5  
Zingen    : Kumbaya my Lord 
Glorialied   : Lied 867: 1 en 2 
Kinderen in het midden        : Vertelling  n.a.v. Exodus 20: 1-20   
    : Lied van de Tien Woorden 
Schriftlezing    : Johannes 16: 16-24 
          : Psalm 19: 1 en 5 

         : Lied 838: 1 en 2 
         : Lied 1006 ‘Onze Vader’ 
    Slotlied       : Opwekking 710 
 

Bij deze dienst: Thema:     ‘Tien keer beter…’        
Tussen Pasen en Pinksteren is de doorgaande lezing uit het bijbelboek Exodus. Exodus is het 
boek van de bevrijding. Vorige week hoorden we dat het volk Israël een poosje zijn kamp op-
slaat bij de berg Sinaï. De Sinaï is een belangrijke berg en wordt de geschiedenis door ge-
zien als dé plek van de ontmoeting met God. Vandaag lezen we uit Exodus 20. In dit gedeelte 
horen we dat het volk de Tien geboden of Tien woorden krijgt. Het komt van het Hebreeuwse 
woord: ‘dabar’. Dabar wordt vaak met ‘woord’ vertaald, maar dabar is niet alleen een woord 
en wellicht nog minder een gebod. Dabar is een woord dat waargemaakt moet worden! Deze 
Tien woorden worden ons daarom ook aangeboden als een visioen van bevrijding. Ze regelen 
als het ware de omgang tussen God en de mens, en tussen de mens en zijn medemens. Ze 
zijn bedoeld om ons mensen te bevrijden van alles wat ons klem kan zetten. Dat wat ons zelf 
verloochent en verminkt. Daarom beginnen de tien woorden ook met de verwijzing naar God, 
de bevrijder. Maar dit visioen is allesbehalve vrijblijvend. Het vraagt van ons ze met hart en 
ziel waar te maken in ons doen (als eerste) en ook in ons spreken. Op een unieke manier ko-
men deze woorden tot uitdrukking in het leven en werken van Jezus. De Jezus waarvan we in 
Johannes 16 horen dat Hij nog een korte tijd op aarde is; ‘nog en korte tijd en je zult mij niet 
meer zien…’. Het zijn woorden die de leerlingen niet zo goed begrijpen, het komt aan op 
‘zien’. En zien is niet altijd wat voor ogen is. In het Johannes evangelie verwijst ‘zien’ vaak 
naar een diepere laag en een andere dimensie. Ook voor ons komt het aan op ‘zien’. Zien 
we de Tien Woorden als belangrijke pijler voor ons bestaan? Zijn we bereid om ze een plaats 
in ons leven te geven en daarmee Jezus te volgen? Zien we dat Jezus ook in onze wereld nog 
steeds te zien is..? 
 
Kerkdienst volgende week:  
Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag 
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Feest van de Geest. 
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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. 

Givt: Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is 
een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf 
de bank, of als je geen contant geld mee hebt 
tijdens de dienst. Met Givt kan je gewoon blij-
ven 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 in-
formatie 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 overge-
maakt via de geefknop rechts onderaan het beeldscherm van je computer, tablet. Ook kan er in de 
app overgemaakt worden via een lijst: kies dan 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  17 mei 2020  
1e Collecte: Tent of Nations: Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met 
zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de moei-
lijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie 
Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijan-
den te zijn”. 
2e Collecte: CvK, Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming 
van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
3e Collecte: KND-collecte 
 
Voedselbank mei 2020: In de maand Mei is  gekozen voor gezond!  Groenten in blik. Alle vari-
aties van harte aanbevolen.  Waarom blik? In verband met het vervoer aangezien glasverpakkin-
gen 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 
worden gehandhaafd staat de kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woens-
dag 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 
GRATIS!  Niet te hard gooien anders krijgen we 'blikschade' Doet u mee ?  

Muzikale oppepper voor jou en mij (2 - 100+) zondag 7 juni om 19.00 uur 
We kennen allemaal kinderen, jongeren en/of ouderen die in een moeilijke of verdrietige situatie 
zitten. Of een spannende periode meemaken. Diegenen kunnen we een oppepper geven op deze 
avond. Doe jij mee? Zo kun je meedoen en iemand anders of jezelf een oppepper geven: 
- zelf muziek maken, opnemen, insturen en voor iemand laten draaien. 
- een verzoeknummer aanvragen voor iemand. 
- je eigen lievelingsnummer opgeven, want je hebt zelf ook een muzikale oppepper nodig. 
- een spreuk doorgeven. 
- een foto met of zonder tekst voor de beamer presentatie insturen. 
- stuur naar de persoon die jij wilt oppeppen de uitnodiging om te luisteren en verras degene of 
geef door welke oppepper je hebt geregeld. Stuur jouw inbreng deze week al naar ontmoe-
ting@pkndevoorhof.nl. Leuk als je erbij vermeldt wat je zo mooi vind aan het betreffende lied, 
tekst of foto. Of je naam genoemd mag worden en de naam van degenen die je wilt bemoedigen. 
Op de avond zelf krijgen eerst de kinderen de aandacht, daarna komen de tieners aan bod, daar-
opvolgend de jongeren en iets ouder. Kijk, luister, geniet en beleef het mee. Voor vragen en aan-
meldingen mail je naar: ontmoeting@pkndevoorhof.nl  

Met een hartelijke muzikale groet, Vorming en Ontmoeting 

 
 
 
 

 
  
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 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 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 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 
 
 Vrijwilligersavond op 19 juni gaat i.v.m. het coronavirus niet door.  

  
 

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   

Beste gemeenteleden, 
 
Helaas heeft nog niemand zich gemeld 
voor het vervullen van een van onder-
staande 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. 
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