
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
 
   
 
   
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr Tiny Veenhof, Stationsweg West 4, is opgenomen in het Verpleeghuis Beuken-
hof, Afdeling Revalidatie, Nieuw Loosdrechtsedijk 24, 1231 KX Loosdrecht. 
In afwachting van verder onderzoek blijft zij daar. Hoelang is echt niet duidelijk. Ze 
voelt zich wel eenzaam en een kaartje zal haar zeker erg goed doen.  
 
 
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’: 
Hierbij de 4e project nieuwsbrief. Dit keer met extra aandacht voor de ‘Happen en 
Stappen’ wandeling. Door de overheidsmaatregelen is de uitvoering hiervan op Hemel-
vaartsdag niet haalbaar. Onze blik is nu gericht op eind juni. We houden u uiteraard 
hiervan op de hoogte. Vermeldenswaardig is de gift van € 1.000 van de Vereniging 
Wereldwinkel Woudenberg-Maarn, waar we uiteraard heel erg dankbaar voor zijn! 
Helpt u ook mee om boerengezinnen op Java een beter inkomen te geven? Samen zijn 
we de Kerk in Actie! 
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2 Mei 2021 
Cantate 

(zing) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant          : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                           : Alice Bossema 
Diaken                                         : Jan van Bentum 
Lector          : Berthe Strengers 
Orgel/Piano,                     : Jaap van Dijk 
Saxofoon                     : Petra Meeuwse 
Gitaar           : Janette Maijen 

Zang     : Hilde van de Berk, Fred Slag 
 Kindernevendienst   : Peter van der Krans 
Beeld, Beamer   : Jozef Jan Vonhof, Elizabeth Kooistra 
Geluid    : Ronald Maijen 
Koster    : Albert Timmerman 
 
Zingen: 
Aanvangslied   : Opwekking 815  
Kyriegebed met  : Lied 598 
Kinderverhaal n.a.v. Deuteronomium 4: 32-40 

         : Lied: ‘God gaat met je mee’ 
     Schriftlezing      : Johannes 15: 1-5 & 8 
         : Lied 970: 1, 2 en 3 
         : Lied 655: 1, 3, 4 en 5 
Gebeden met gezongen ´Onze Vader´: Lied 1006 
Slotlied en Zegen        : Opwekking 710 
 

Bij deze dienst: Thema:                   Vrienden voor altijd!!!      
In de komende dagen staan we weer even stil bij de vrijheid die we hebben in Nederland. Vrij 
van bezetting door een andere macht. Vrij van oorlogsgeweld. Vrij van dagelijkse angst 
voor verraad en vernedering. Deze vrijheid vieren we, vrolijk en feestelijk, ook al is het minder 
uitbundig en op andere manieren dan in voorgaande jaren. We vieren ook in het besef dat de-
ze vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat er nog steeds, soms zelfs in onze naaste omgeving, 
nog veel onvrijheid is. Dat geweld, angst en vernedering soms nog heel nadrukkelijk aanwezig 
is. 
De Bijbelteksten van vanmorgen uit Deuteronomium 4 en Johannes 15 mogen een teken van 
hoop zijn. Mozes wijst het volk op Gods bevrijdend handelen en op de unieke verbondenheid. 
Jezus laat ons zien dat het volk de wijnstok is die in verbondenheid leeft met de Heer. 
In het evangelie van vandaag staan twee intrigerende werkwoorden: 'blijven' en dragen'. "Blijf 
in Mij, dan blijf Ik in jullie', zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Zeven keer komt dat werkwoord 
'blijven' voor. Wat kan dit betekenen in een zap-cultuur waarin alles zo snel en vluchtig aan 
ons voorbijgaat? Jezus vertelt ons vandaag het geheim van de ware vruchtbaarheid. Zoals een 
wijnrank geen vrucht kan dragen zonder de wijnstok, zo kunnen wij slechts vruchtbaar zijn als 
wij met Jezus verbonden blijven. Rijke vrucht zullen wij dragen! Waarin bestaan die Vruchten 
dan? Dat horen we in Deuteronomium: niet lief hebben met woorden, maar met daden! Gelo-
ven metterdaad! 
Dat andere werk woord is dragen'. Jezus vergelijkt zichzelf met een wijnstok die ranken 
draagt, die op hun beurt weer vrucht dragen. Wij worden gedragen en wij mogen zelf dragen! 
Dat wij gedragen worden, betekent dat wij onze zekerheid niet in onszelf hoeven te zoe-
ken. Onze zekerheid ligt in God! De relatie met God heeft zo’n betekenisvol verleden, dat ook 
wij daar niet omheen kunnen. Zo dienen wij met God verbonden te blijven, zoals een wijnrank 
verbonden moet blijven met de wijnstok. Vrienden voor altijd!!!     
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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 Protestantse Kerk Jong Protestant Kerk als 
thuisplek voor jongeren Kinderen en jongeren hebben een plek in de 
kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen 
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in 
een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwik-
kelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen 
dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voe-
len en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 

Voedselbank Mei 2021:  
We hebben een 'thee’-ma deze maand. Cultuur, bloesem, beschuitje,  blaadje, , builtje, ei, krans-
je, 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.  
 
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…. 
 
Vakantie:. 
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. 
 
Examens: 
In de komende weken gaat het voor velen van jullie gebeuren: eindexamen doen! 
In onze gemeente zijn er ook weer veel jongeren die examen moeten/mogen doen. Het is een 
afsluiting van een aantal jaren hard studeren en werken. Net als vorig jaar betekent examen doen 
onder corona omstandigheden soms behoorlijk improviseren. We hopen dat het geen invloed op 
het uiteindelijke resultaat zal hebben. Wij willen jullie heel veel wijsheid en succes wensen bij 
het leren en het maken van de examens!!  Dat jullie loon naar werken mogen krijgen. 
Succes, toi, toi, toi…..           
Namens JoP en de predikanten 
 
 

 
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. Er zijn niet alleen geraniums, maar er is ook een verrassende verzameling 
andere planten verkrijgbaar. En natuurlijk verkopen we dan ook weer potgrond. Noteer de datum 
in uw agenda en verras mama met een mooi gevarieerd set geraniums of andere prachtige planten. 
De Geraniummarkt is van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Digitale verloting: 
De loten zijn nu volop verkrijgbaar. Help de kerk en de Javaanse boeren in Indonesië. Naast de 
verloting dingt u ook mee naar de prijzen bij het Rad van Fortuin. En vergeet niet een bod uit te 
brengen op die prachtige trapskelter. Natuurlijk kijkt u ook uit naar het moment om eens mee te 
gaan met een ballonvaart. Een unieke ervaring die u zeker niet wilt missen.  
Voor digitale lotenverkoop en biedingen, kijk op www.pkndevoorhof.nl   
Ook kunt u biedingen doen en loten kopen 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. 

 
Kringloopwinkel: 
Hoera, we zijn weer open! 
Staat in de Schakel nog dat de Kringloopwinkel in mei alleen op woensdag en zaterdag open is, 
nu zijn we blij u weer op de gebruikelijke openingstijden op wo, do. vr en za. te kunnen  begroe-
ten. Voor allerlei koopjes en voor het brengen van goederen kunt u weer bij ons terecht. Zie ook 
www. kringloopwinkelwoudenberg.nl 
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