
 

 

 
Bloemen:   
 

 

     

Berichten uit de Gemeente: 
- 
Overleden: Op 15 april 2021 is overleden: Marchie Valken-Smalbil, Westerwoud 83, 
in de leeftijd van 95 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. 
 

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’: 
Bij deze zondagsbrief is de inmiddels 3e project nieuwsbrief bijgevoegd. Dit keer een 

terugblik op het succesvolle Indonesisch Afhaalrestaurant van zaterdag 17 april. En 
uiteraard ook andere wetenswaardigheden over het project. De welbekende melkbus 
staat weer in de hal van De Voorhof voor uw contante giften. Helpt u mee om boeren-

gezinnen op Java een beter inkomen te geven? Samen zijn we de Kerk in Actie! 
 
Voedselbank Mei 2021:  
We hebben een 'thee’-ma deze maand. 
Cultuur, bloesem, beschuitje,  blaadje, , builtje, ei, kransje, leut, lichtje, pot, servies, 
struik, zeef, water, zeefje, enz. Zet er bij de woorden boven de T ( van thee zetten) voor 
en zie wat er allemaal aan ons thee-ma verbonden is. Óns 'verbond’ deze maand dus:  
thee, thee en nog eens thee a.u.b. 
En bij 'als het u belieft’ hoort ook een hartelijk dankjewel! 
Inlevertijden: Woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur en vrijdagmorgen van 
9.00 tot 10.30 uur.  Z
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25 April 2021 
Jubilate 

(juicht) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant         : ds.  Arend Altena uit Leersum 
Ouderling van dienst                          : Arend Hoogers 
Diaken                                        : Coby Stam 
Lector         : Berthe Strengers 
Orgel/Piano,                   : Piet de Vries 
Klarinet/mondorgel                 : Werner van der Burgh 
Gitaar/Jambe        : Arieëne Koelewijn 

Zang    : Angelique Martina, Betting Kroese 
 Kindernevendienst   : Géliene Boshuizen 
Beeld, Beamer   : Jacqueline van Ledden, Reinier Vunderink 
Geluid    : Martin Standaart 
Koster    : Ad Kleinveld 
 
Zingen: 
     : Psalm 100: 1 en 2 
Kyrie gebed met    : Lied 367-b 
     : Lied 655: 1 en 2 

     Kinderverhaal 
     1e Schriftlezing      : Ezechiël 34, 1 – 12 
          : Lied 651: 1, 6 en 7 
     2e Schriftlezing       : Johannes 10, 11 -18 
          : Psalm 23c: 1, 2 en 5 
          : Lied 653: 1, 6 en 7 
    Gebeden met       : “Onze Vader” 
    Slotlied       : Lied 654: 4, 5 en 6 
 
 
 
 

 “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 
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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: Collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat:  Vrolijk-
heid in asielzoekerscentra Een op de drie vluchtelingen die naar Neder-
land komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen ach-
ter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met 
steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve 
activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bij-
voorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid 
de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten 
komen en hun veerkracht versterken.  
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: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Emmaüs route: 
Het is nog steeds mogelijk en mooi om gebruik te maken van deze route. Zie de website van de 
kerk voor de informatie, www.pkndevoorhof.nl/node/873 
En de informatie hierover kun je ook lezen in de Schakel van maart, april en mei, steeds wordt er 
weer een ander extra aspect belicht. 
Zoek een maatje en ga wandelend, fietsend, op de scootmobiel of op de step op weg. Kun je geen 
maatje vinden, laat het ons weten, dan kunnen we ook bemiddelen. We hopen dat velen er een 
mooie tijd aan beleven.  
Leuk als we jullie ervaringen horen.  
Heb je de film ‘Road to Emmaüs nog niet gezien kijk dan op you tube: https://
www.youtube.com/watch?v=AwK6Bs6Jpok      Mooi om het verhaal te laten spreken…. 
 
Geraniummarkt 8 mei: 
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 
gevulde hangpotten. En  natuurlijk is er dan ook weer potgrond verkrijgbaar. Onze medewerkers 
van de tuinploeg zijn aanwezig voor deskundig advies :-) Zodoende moet het lukken om voor 
een ieder hier wat bij te vinden. 
De geraniummarkt is van 9.00 - 13.00 uur. 
 
Vakantie: 
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. 
 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 24 april t/m 9 mei. In dringende gevallen kan contact 
worden opgenomen met ds Marten Jan Kooistra of een van de ouderlingen. 
 
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 aanwezig 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 hebben we onder-
vonden bij de Woudenbergse bedrijven die we vroegen om ’iets’ ter beschikking te stellen voor 
De Voorhof en de Javaanse boeren. De lotenverkoop is op gang komen, onze webwinkel is er 
klaar voor. Zie op www.pkndevoorhof.nl  Ook de papieren loten zijn volop 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. 
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