
 

 

 
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. Zij komt 
a.s. dinsdag weer thuis.  
- Mevr. P van Splunter, Jan Steenlaan 12,  verblijft nu in zorghotel De Boldershof,, 
Boldershof 2, 3811 GL 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’:In de bijgevoegde 6e pro-
ject nieuwsbrief speciale aandacht voor de muzikale omlijsting bij de Digitale Verlo-
ting op vrijdagavond 28 mei door het duo Ton Kaljee en Hans Maas. Zij brengen 
hoofdzakelijk Engels repertoire uit de jaren ‘50/’60/’70 ten gehore. Ten aanzien van de 
wandelingen richten we ons nu op zondag 27 juni, uiteraard onder voorbehoud van de 
dan geldende richtlijnen. Hierover volgt op een later moment meer informatie. Helpt u 
ook mee om boerengezinnen op Java een beter inkomen te geven? Samen zijn we de 
Kerk in Actie! 
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16 Mei 2021 
Exaudi 

(hoor) 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                          : Leny de Koeijer 
Diaken                                        : Jan Holl 
Lector          : Trudy Stoffer 
Orgel/Piano,                    : Wim van Hoek 
Dwarsfluit                             : Trees Meijer            

Zang     : Hilde van de Berk, Betting Kroese 
Kindernevendienst   : August Wijnberg 
Beeld, Beamer   : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid    : Martin Standaart 
Koster    : Erwout Blokhuis 

 
Zingen: 
Aanvangslied    : Lied 27:1,2 
Kyrie met    : Lied 367b 
Gloria     : Lied 675 

     Kinderverhaal  n.a.v  Joh. 17 
      Schriftlezing       : Exodus 19:1-11 
           : Lied 99:1,2,3,4 
      Schriftlezing       : Johannes 17:14-26 
           : Lied 664 
           : Lied 667:1,2,5,6 
      Slotlied        : Lied 978: 1,3,4 
 

 
 
 
 
 
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…. 
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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) 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 
personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverle-
ning, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en 
overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
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.  

Opgeven voor deelname aan kerkdiensten:  
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 6 juni maximaal 30 gemeenteleden excl. mede-
werkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis 
Utrecht en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM.  
U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten.  
De inschrijving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst.  
Opgeven kan via de link op de website van ‘De Voorhof’ of per telefoonnr. 06 5206 3119.  
We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt 
komen.  
Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contactenonderzoek.  
Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zitten.  
Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen dan apart vermelden in het vak op-
merkingen.  
Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven 
voor een volgende dienst.  
Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel. 
U draagt een mondkapje totdat u op uw plaats zit en wanneer u na de dienst uw plaats verlaat. 
Uw jas meent u mee de kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder a.u.b. de aan-
wijzingen van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. De collecte is aan de 
buitendeur.  
Er mag helaas tijdens de dienst door gemeenteleden nog niet worden gezongen, dus wordt de 
zang voorlopig verzorgd door een paar zangers en zangeressen. Er kan helaas ook nog geen kof-
fie geschonken worden na de dienst.  
Na de dienst verlaat u de kerk door de uitgang, die u wordt aangewezen.  
Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe. 
Doopdiensten en toelaten gemeenteleden: 
Binnenkort worden een aantal doopdiensten gehouden, we willen tijdens deze diensten voorrang 
geven aan de doopouders en hun bekenden. Het kan dus zijn, dat op die zondagen minder of geen 
andere gemeenteleden kunnen worden toegelaten. We hopen, dat u hiervoor begrip zult hebben. 

 
Gemeentelijke contactmomenten: 
Op een van onderstaande data hopen we elkaar weer te ontmoeten om geïnformeerd te worden en 
elkaar te spreken. 
Maandagavond 07 juni 2021 van 19.30 u. – 21.30 u.  
Dinsdagmiddag 08 juni 2021 van 13.30 u. – 15.30 u.  
Woensdagavond 09 juni 2021 van 19.30 u. – 21.30 u. 
Aangezien corona nog steeds onder ons is, vragen wij u zich op te geven voor deze contact-
momenten via de website van De Voorhof of via telefoonnr. 06 5206 3119 (scriba) 
Verdere informatie volgt in de Zondagsbrief en de Schakel. 

Berichten van het actiefront: 
Potgrond: 
Er is nog volop potgrond en bemeste tuinaarde verkrijgbaar op Griftdijk 15. We proberen aanwe-
zig 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: 
Een feest en dat wordt het op 28 mei a.s.! Een evenement waar nog lang over zal worden nage-
praat. De cadeaukamer is gevuld. Onze webwinkel, www.pkndevoorhof.nl,  wordt druk bezocht 
voor het bestellen van digitale loten. Ook papieren loten zijn volop verkrijgbaar bij: Evert van 
Asselt 06 53801118, Anja van Asselt 06 40667208, Jan van Bentum 06 12265324, en Rien Stui-
venberg 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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