
 

 
 
 
 

 
 
 
 
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 uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. 
 
 
Berichten uit de Gemeente: 
 - Mevr. T. van der Wiel is opgenomen in het Hospice Dome Appelweg 49,  
3818 NN Amersfoort. 
 
Overleden:  
Op 7 juli 2020 is overleden: Janny van Essen-Jansen, Westerwoud 75 3931 DK Wou-
denberg, in de leeftijd van 74 jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden op zaterdag 11 
juli op de begraafplaats van Woudenberg. 
 
Op woensdag 15 juli zijn Anton en Annelies Veldhuizen, Maarten van Rossumweg 11, 
50 jaar getrouwd. We willen hen van harte feliciteren en een mooie dag toewensen.  
We wensen Anton en Annelies samen met hun kinderen en kleinkinderen, nog veel 
goede en gezegende jaren toe. 
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12 juli 2020 
 

Vijfde zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur     
Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant        : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                         : Rob Koelewijn, 
Diaken                                                  : Evert van Asselt 
Lector         : Berthe Strengers 
Koster, Gastvrouw       : Bertus Brouwer, Berthe Strengers   
Piano / orgel                     : Wim van Hoek 
Saxofoon                   : Petra Meeuwse 

Zang               : Marinka Grünbauer en Ton Kaljee 
Kindernevendienst           : August Wijnberg 
Beeld en Beamer                 : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid   : Ronald Maijen 
 
Zingen 

Aanvangslied   : Psalm 65:1, 5 
Kyrie    : met Lied 367b 
Gloria                : Lied 966:1,5 
Kinderverhaal:  

     Lezing                 : Jesaja 55:6-13 
          : Lied 382 
     Lezing       : Mattheüs 13:1-9, 18-23 
          : Lied 764 
          : Lied 929 
     Slotlied        : Lied: 315 
 

 

 
 
Online bakkie na de dienst:  
Even na praten over de dienst of andere verhalen delen. Doe gezellig mee…. 
Via de webbrowser chrome kun je gelijk meedoen d.m.v. de volgende link. https://
us04web.zoom.us/j/71252074412?pwd=M05QVFpaRlZBeFhKS3lWRlhLb0h5UT09  
En anders gewoon even programma downloaden via www.zoom.us, ga naar join a meeting & 
log in: Meeting ID: 712 5207 4412,  Password: 002233 
Voor meer informatie: ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
Tot zondag, V&O 
 
 

Vakantie:  
Ds. Marten Jan Kooistra is op vakantie van 25 juni tot en met 19 juli. Voor pastorale zaken 
kunt u contact opnemen met de wijkouderlingen. Als u in deze periode een predikant nodig 
hebt kunt u een beroep doen ds. Pieter Koekkoek. 
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Geven met Givt 
Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kunt 
doen aan de collecte. 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: In de Schakel wordt ook 
uitgelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan 
ook worden geboekt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof  
Collectes op Zondag  28 juni 2020  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat. Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van con-
tactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen 
die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood)
fondsen en overige vaste bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
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. 
Groetenlijst Amnesty International 2020.    Jouw kaartje telt! 
Opkomen voor mensenrechten wordt wereldwijd steeds gevaarlijker. 
Mensenrechtenverdedigers krijgen te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevan-
genisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. Met de morele steun van mensen zoals jij kun-
nen zij hun werk voortzetten. In deze Groetenlijst staan personen, gemeenschappen en organisa-
ties die een hart onder de riem nodig hebben. Stuur hen daarom een inspirerend kaartje. Jouw 
kaart geeft de mensen moed en leidt soms ook tot betere bescherming of behandeling als mensen 
in de gevangenis zitten. 
Deze Groetenlijst wordt regelmatig aangepast. Soms verandert de situatie van de mensen die je 
een groet  kunt sturen: ze worden vrijgelaten, overgeplaatst of we ontvangen bericht dat het 
wordt afgeraden hen post te sturen. Het is daarom belangrijk dat je de meest actuele gegevens 
gebruikt. Hier tref je altijd de laatste versie aan: 
www.amnesty.nl/kom-in-aktie/amnesty-bij-jou-de-buurt/handleidingen-en-materialen 
 
Collecterooster 2021:  
Binnenkort is het weer tijd om collecterooster 2021 samen te stellen. Graag ontvangen wij van 
onze gemeenteleden suggesties voor collecte doelen. Heeft u/jij een goed doel in gedachten, dan 
horen we dat graag. De voorkeur gaat uit naar goede doelen die een binding met onze kerk en/of 
gemeenteleden hebben. Suggesties kunnen gestuurd worden naar e-mailadres: penningmees-
ter.diaconie@pkndevoorhof.nl  
Alvast dank voor de medewerking. 
 
Voedselbank Juli/augustus 2020:   
Tja, voedselbank. Het woord zegt voldoende. Voedsel!  Maar  naast voedsel zijn er meer dage-
lijkse behoeften die essentieel zijn binnen het huishouden. En dus ook voor de voedselbank. Met 
name juli en augustus worden aangekondigd als bijzonder warme  maanden met uitzicht op een 
hittegolf. Hoe dat uitzicht op die golf er uit ziet? Geen idee. Warm én natte voeten wellicht maar  
als een  verfrissend bad zal het niet aanvoelen. Dus gaan we er voor zorgen, met uw hulp, dat we 

 
de komende twee maanden fris en monter doorkomen. Vandaar dat wij  graag  de volgende pro-
dukten tegemoet  zien, t.w. zonnebrandmiddelen, handgel, shampoo, doucheschuim,  tandpasta, 
zeep en deodorant. Tevens op  speciaal verzoek van de voedselbank zou het fijn zijn als u ook 
denkt aan mondkapjes. Dit in verband met de verplichting deze tijdens het openbaar vervoer te 
dragen. Een mooi keuzepakket. Hygiëne en bescherming. 
Dank voor uw bijdrage en plezierige vakantiemaanden gewenst. 
 
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. 
 

Best gemeenteleden, 

Vanaf zondag 12 juli kunnen er weer een aantal beperkt mensen worden toegelaten tot de kerk-

diensten. We beginnen met maximaal 50 gemeenteleden per keer. 

Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan kunt u zich hiervoor opgeven via de link op de website van 

‘De Voorhof’ of per telefoon nr. 06 5206 3119. Er wordt gevraagd naar uw naam, adres en tele-

foonnummer en met hoeveel personen u wilt komen.  

Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contactenonderzoek, 

wanneer er een besmetting zou plaatsvinden via de kerk. 

Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u dit dan apart vermelden in het vak opmer-

kingen.  

Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zitten, geeft u 

dit aan wanneer u zich aanmeldt.  

De inschrijving voor een dienst stopt op vrijdagavond om 19.00 u. voorafgaand aan een dienst. 

Wanneer de dienst vol is op het moment dat u zich aanmeldt kunt zich wel direct inschrijven voor 

een volgende dienst. U staat dan bovenaan de lijst. 

Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel, 

die klaar staat. U neemt uw jas mee de kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder 

a.u.b. de aanwijzingen van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. Aan het eind 

van de dienst staan er collecteschalen bij de deur. 

Helaas mag er nog niet gezongen worden door gemeenteleden en ook het koffie drinken na de 

dienst gaat voorlopig niet door. 

Wanneer u, na de dienst, de kerk weer verlaat kan dit via 3 verschillende uitgangen, die u worden 

aangewezen. 

Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe. 

Het moderamen 
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