
 

 

 
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.  
- Mevr. P van Splunter, Jan Steenlaan 12,  is opgenomen in het Meander Medisch Cen-

trum, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 
 

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’: 
Als bijlage de inmiddels 5e project nieuwsbrief. Dit keer met extra aandacht voor de 
Digitale Verloting van vrijdagavond 28 mei. Ten aanzien van wandelingen is er helaas 
nog geen nieuws te melden, behalve dan dat de afstand ongeveer 5 kilometer zal zijn. 
Inmiddels is het bedrag aan giften opgelopen tot € 4.255, een uitermate mooie tussen-
stand! Helpt u ook mee om boerengezinnen op Java een beter inkomen te geven? Sa-
men 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 woor-
den boven de T ( van thee zetten) voor en zie wat er allemaal aan ons thee-ma verbon-
den 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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9 Mei 2021 
Rogate 

(Bidt) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant          : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst                           : Rob Koelewijn 
Diaken                                         : Marja Overeem 
Lector          : Carolina van der Krans 
Orgel/Piano,                     : Berend van Surksum 
Muziek                               :  Arieëne Koelewijn            
Zang           : Angelique Martina, Ton Kaljee 

Kindernevendienst   : Annemiek van der Wansem 
Beeld, Beamer   : Ab van den Pol, Jan van Bentum 
Geluid    : Ronald Maijen 
Koster    : Bertus Brouwer 
 
Zingen: 
Aanvangslied    :Psalm 66 : 1, 6 en 7  
     : Lied 276 : 1 en 2  
Gebed om ontferming met responsie: Lied 367-b 
     Loflied       : Lied 707 

     Kindermoment 
     Kinderlied                    : Is je deur nog op slot? 
     Schriftlezing        : Johannes 10 : 1 t/m 10  
           : Lied: Adem van Boven 41 : 3 en 4 – Lof zij de Heer! 
     Schriftlezing        : Openbaring 3 : 7 en 8 
                     : Lied 466 : 4  
                               : Gezang 296 : 1 en 2 (Liedboek voor de kerken 1973) 
                          Slotlied       : Lied 419 
 
 
 
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 spre-
ken…. 
 
 
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  begroeten. Voor allerlei koopjes en voor het brengen van goederen 
kunt u weer bij ons terecht. Zie ook www. kringloopwinkelwoudenberg.nl 
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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: Kerk in Actie Noodhulp Libanon/ Jordanië Lichtpunten 
voor Syrische vluchtelingen Van de miljoenen Syriërs die door de oor-
log hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, 
Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in 
grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt 
Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere 
met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn 
ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.  
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 
 

Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Nog steeds kunnen we geen handtekeningen verzamelen in De Voorhof maar we willen graag 
uw/jullie aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties. Wereldwijd worden men-
senrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar gesla-
gen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf zon-
der 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. Daar-
naast 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 vrij-
heid, 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 gevangene. Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties. 
Amnestygroep Woudenberg. 
 
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 vol-
op 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. 
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 mo-
ment 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. 

Geraniummarkt:  
Zaterdag 8 mei a.s. organiseren we een geraniummarkt bij De Voorhof. Er zijn niet alleen gera-
niums, maar er is ook een verrassende verzameling andere planten verkrijgbaar. En natuurlijk 
verkopen we dan ook weer potgrond. De Geraniummarkt is van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
 
 
Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei 10.00 uur 
Thema: Op uw plaatsen….        
Predikant                  : ds. Marten jan Kooistra 
Ouderling  :  Alice Bossema 
Diaken   :  Anneke Boeve 
Lector   :  Alice Bossema 
Organist / pianist :  Berend van Surksum 
Trompet  :  Guido Grünbauer 
Solisten  :  Angelique Martina en August Wijnberg 
Beeld, Beamer :  Ab van den Pol, Reinier Vunderink 
Geluid   :  Jaap Siegers 
Koster   :  Alexander Mateman 
 
Zingen: 
Aanvangslied  :  Psalm 47: 1 en 2 
   : Lied 968: 1, 4 en 5 
1e Lezing   : 3 korte gedeeltes uit het boek Exodus 
   : Lied 806: 1, 2 en 3 
2e Lezing  : Handelingen 1:6-11 
   : Lied 666: 1 en 2 
   : Lied 657: 1, 3 en 4 
Gebeden met gezongen : Onze Vader” 
Slotlied    : Lied 663: 1 en 2 
 
Collecte: Plaatselijk Diaconaat, Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning 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 perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
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