
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 

    

Berichten uit de Gemeente: 
- 
 

 

Voorbeden:   

Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. 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. 
 

 

 

ZWO-project ‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren’: 
Het ZWO project in samenwerking met Kerk in Actie is gestart! De eerste speciale 
project nieuwsbrief vindt u als bijlage bij de zondagsbrief. Gedurende de actieperiode 
tot aan Pinksteren wordt wekelijks een project nieuwsbrief verstrekt. Met daarin infor-
matie over het project, de activiteiten kalender, de stand van de giften en andere inte-
ressante informatie over Indonesië en haar bewoners. We starten op zaterdag 17 april 
met het Indonesisch Afhaalrestaurant. Door overweldigende belangstelling is dit in-
middels volledig uitverkocht. Gevolgd door een wandeling op Hemelvaartsdag 13 mei 
en een verloting op 28 mei in samenwerking met het CvK. Hier hoort/leest u uiteraard 
nog meer over de komende periode. Helpt u mee om boerengezinnen op Java een beter 
inkomen te geven? Samen zijn we de Kerk in Actie! 
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11 April 2021 
Quasi modo geniti 

 (als pas geboren kinderen) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                         : Alice Bossema 
Diaken                                        : Jan Boeve 
Lector         : Sierd Smit 
Orgel/Piano,                   : Berend van Surksum 
Zang          : Hilde van de Berk, Fred Slaghekke              
Kindernevendienst         : August Wijnberg 

Beeld, Beamer, Geluid: Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra, André van Dijk 
Koster    : Bert van Ravenhorst 
Zingen,  
Aanvangslied    : Lied 216: 1, 2 en 3 
Kyriegebed    : Lied 463: 1, 6, 7 en 8 
Gloria      : Lied 652: 1, 3 en 4 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 20: 24-31 
Schriftlezing      : Jesaja 26: 4 - 8,  1 Johannes 5: 1 - 6 
     : Psalm 81: 1, 4, 8 en 11 
               : Lied 641: 1, 2 en 3 

     Gedachtenis      : Lied 139b 
Gebeden met gezongen ´Onze Vader´ : Lied 1006 
Slotlied en zegen        : ‘Vrede wens ik jou toe’ (Iona-bundel) 
 
Bij deze dienst:   Thema:  Wat zie je aan me…?                
Deze zondag heeft diverse namen: Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen), Dominica in 
albis (zondag in witte kleren) en Beloken Pasen. De namen laten iets zien van de rijkdom 
van deze zondag. Het is de achtste dag van Pasen. In de oude kerk legden, de met Pasen ge-
doopte christenen, hun doopkleed af nadat ze een week lang feestelijke diensten had-
den meegemaakt, die hen inwijdden in de geheimen van het geloof. En in de middeleeuwen 
werden op deze dag de luiken van de altaarstukken, waarop Christus in al zijn heerlijkheid 
afgebeeld stond, weer toegesloten. Maar deze zondag dankt zijn rijkdom natuurlijk vooral aan 
de schriftlezingen uit het evangelie over de 'ongelovige' Tomas. Dit overbekende verhaal mag 
tocht steeds weer als nieuw klinken. Het verhaal speelt zich af op de achtste dag. Het getal acht 
vertelt in de bijbel altijd iets bijzonders. Zeven is voldoende…, maar acht is nog net een-
tje meer. Bij acht komt God zelf aan het woord/ Volgens de Joodse traditie zal de Messias ook 
op de achtste dag komen. Het is de dag die als het ware buiten de tijd ligt, buiten ons blikveld 
en ons bevattingsvermogen. De achtste dag van de week..., dát is de dag waarop Jezus zich 
nog eens laat zien aan zijn leerlingen. Het gaat vandaag over vertrouwen (Jesaja 26) liefde (1 
Johannes 5) en geloof (Johannes 20). Het gaat ook over de manier waarop je daarnaar kijkt en 
hoe je erop reageert. Kijken doe je met je ogen, niet met je vingers, zeggen we vaak! Vandaag 
gaat het anders. Tomas mag kijken met zijn handen en vingers. Hij leert geloven en vertrou-
wen op de tast. Welk geloof hebben wij in handen? Kijk eens bij jezelf, naar je handen en vin-
gers. Van de buitenkant, de binnenkant. Hebt je grote handen, of kleine? Voelen ze zacht, of 
ruw? Hoe is het om ze te vouwen? Of over elkaar te wrijven alsof je ze wast? Kun je er een 
geluidje mee maken? Doe maar even! Wat geloven wij door onze handen? Door wat we kun-
nen aanraken, door wie we kunnen aanraken, door wat we ermee kunnen ontvangen of kunnen 
doen? Tomas kijkt ongelovig naar zijn handen. Hij telt zijn vingers en bekijkt ze zoals hij nog 
nooit eerder deed. Lichtjes tintelen zijn handen. Voorzichtig bewegen zijn vingers. Waren deze 
handen altijd al van hem? Hoe wonderlijk! Nooit meer zal hij dat gevoel verliezen, de Heer 
tastbaar aanwezig. Even denkt hij nog: ik was mijn handen nooit meer! Maar het moet! En als 
hij het doet... ach, hij wist het wel. Niet in zijn handen, maar in heel zijn wezen leeft zijn Heer. 
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

Collecte: 

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat:  
Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) ondersteu-
ning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 
t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben 
verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, inter-
kerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de pro-
blemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder de steeds hogere kosten 
van de automatisering. Door gebruik te maken van moderne apparatuur is onze kerk wereldwijd 
te beluisteren en zijn we instaat om onze leden- en financiële administratie op een efficiënte ma-
nier uit te voeren. 
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. 
Nog steeds kunnen we geen handtekeningen verzamelen in De Voorhof maar we willen wel uw/
jullie aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties. 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun me-
ning geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroor-
deeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces.   
Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. 
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rappor-
ten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk 
gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen.  
Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten 
in hun land. 
Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt 
veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene 
vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid 
en rechtvaardigheid. Zonder uw/ jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: 
teken onze petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevan-
gene. Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties. 
Amnestygroep Woudenberg. 
 

Voedselbank April 2021:  
De 'Staat van Beleg'. Om het maar eens officieel  te benoemen; het is wat wij op het brood sme-
ren, leggen of strooien waarmee de smaak van brood wordt verrijkt. Zeker  als het brood wordt 
bestreken met een laagje boter - margarine of iets dergelijks. De variaties van beleg zijn breed en 
de keuze is reuze. Deze  maand dus Broodbeleg! Inlevertijden: Woensdagmorgen van 9.30 
uur tot 11.30 uur en vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur.  
 
“Beleef het samen” viering: 
Wij hopen dat u en jij er zondagavond 25 april 19.00 uur bij bent. 
We kunnen helaas nog steeds niet samen komen maar wel samen beleven. 
Hoe en wat is nog een verrassing, maar we proberen verschillende mensen aan het woord te laten 
komen en we kunnen samen genieten van mooie liederen. 
Van harte uitgenodigd om thuis mee te vieren. 
Verdieping & Ontmoeting 
 

 
Kringloopwinkel:  
De openingstijden van de Kringloopwinkel zijn weer iets verruimd. In de maand april is de win-
kel geopend op woensdagmiddag en op zaterdag op de oude openingstijden. Er kan alleen nog 
steeds gewinkeld worden met een tijdslot. Op de avond voor de openingsdag kunt u tus sen 18.00 
en 20.30 uur een afspraak maken via 033 – 286 7292. Dat geldt ook voor het brengen van goe-
deren. Kijk voor de meest actuele informatie op www.kringloopwinkelwoudenberg.nl. 
 
Voorlopig nog geen bezoekers bij kerkdiensten: 
Het moderamen vindt het, door o.a. het stijgende aantal besmetting met corona, nog niet verant-
woord om bezoekers toe te laten tot de kerkdiensten. Voorlopig blijft deze situatie in elk geval zo 
tot 15 april, daarna bekijken we van week tot week hoe de situatie dan is. We houden u op de 
hoogte. 
 
Berichten van het actiefront. 
Potgrond: 
Het weer nodigt niet bepaald uit voor tuinactief bezig zijn. Desondanks is er nog volop potgrond 
en bemeste tuinaarde verkrijgbaar op Griftdijk 15. We proberen aanwezig te zijn op zaterdag van 
9.00 – 13.00 uur en van maandag tot vrijdag van 13.00 – 17.00 uur. Geef even een seintje naar 06 
44987870 dan weet u zeker dat er iemand is. 
Geraniummarkt: 
Zondag 9 mei a.s. is het Moederdag. Zaterdag 8 mei a.s. organiseren we daarom een geranium-
markt bij De Voorhof. Niet alleen potplanten voor het vullen van de bloembakken, maar ook ge-
vulde hangpotten. En natuurlijk is er dan ook weer potgrond verkrijgbaar. Verras mama met een 
mooi gevarieerd set geraniums of een prachtige pot hangers.  
Digitale verloting: 
Een feest en dat wordt het! Een evenement waar nog lang over zal worden nagepraat. De cadeau-
kamer begint op het pakhuis van Sinterklaas te lijken. Wat een enthousiasme ondervinden we bij 
de Woudenbergse bedrijven die we vragen om ’iets’ ter beschikking te stellen voor De Voorhof 
en de Javaanse boeren. De lotenverkoop kan op gang komen, onze webwinkel is er klaar voor. 
Zie op www.pkndevoorhof.nl  Ook de papieren loten zijn vanaf komende week verkrijgbaar bij: 
Evert van Asselt 06 53801118, Anja van Asselt 06 40667208, Jan van Bentum 06 12265324, en 
Rien Stuivenberg 06 44987870. 
Er zijn 4 soorten loten verkrijgbaar, t.w.: 
- Geel á € 5,- 
- Geel en rood voor € 9,- 
- Geel, rood en wit voor € 12,50 
- Geel, rood, wit, en blauw voor € 15,-   
Hoe meer loten u koopt, hoe lager de prijs. En als ú een set van 4 loten koopt, doen wij er een 

gratis 5e groen lot bij. De loten zijn in de vermelde kleur gedrukt en doen mee aan de verloting. 

De groene loten gaan voor het Rad van Fortuin. 

 
Vakantie ds Marten Jan Kooistra: 
Ds. Marten Jan Kooistra heeft een weekje vakantie van 16 tot en met 25 april. 
Als u in deze periode een predikant nodig heeft kunt u contact opnemen met ds Pieter Koekkoek. 
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