
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 

 
  
 
Liturgische Bloemschikking: 
De kleur is rood. Kleur van de Geest, van vlammende liefde. 
In de schikking is een vuur gemaakt met hout en daartussen bloemen als  
kniphofia (vuurpijl), tulpen als tongen van vuur, rood/gele Gloriosa en geel/oranje ro-
zen. Een houtvuur waar we omheen kunnen zitten om ons te laten verwarmen en inspi-
reren. Dit wordt verbeeld door de kleine vaasjes gevuld met rood/oranje/gele bloemen. 
Om deze vaasjes is een rood lint gebonden om aan te geven, dat het vuur ons met el-
kaar verbindt en inspireert om samen op weg te gaan. 
  
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr. P van Splunter, Jan Steenlaan 12, verblijft in het Meander MC, Maatweg 3, 
3813TZ Amersfoort. 
 
Doop: Volgende week zondag, 30 mei zal de doop worden bediend aan Daan Mijts. 
Daan is het zoontje van Bram en Jantine Mijts – van Vlastuin, Stationsweg Oost 269 en 
het broertje van Bas en Lauren.  
 
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. 
 
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 alle-
maal 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! Inlevertij-
den: Woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur en vrijdagmorgen van 9.00 tot 
10.30 uur.  
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23 Mei 2021 
Eerste Pinksterdag 

 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                          : Arend Hoogers 
Diaken                                        : Cobi Stam 
Lector          : Anneke Bos 
Orgel/Piano,                    : Piet de Vries 
Gitaar                             : Janette Maaijen,  Arieëne Koelewijn          

Zang     : Ton Kaljee, Angelique Martina  
Kindernevendienst   : Arieëne Koelewijn 
Beeld, Beamer   : Jozef Jan Vonhof, Reinier Vunderink 
Geluid    : Ronald Maijen 
Koster    : Ad Kleinveld 

 
Zingen: 
Aanvangslied   : Lied 68:1,3 
Kyrie    : met Kyrie eleison  
Gloria    : Puji Tuhan  

     Kinderverhaal      : n.a.v. Handelingen 2 
     Kinderlied      : Vlammetje 
     Lezing      : Genesis 11:1-9 
         : Lied  679:1, 2,3,4, 7 
         : Lied  675 
         : Lied  936 
    Gebeden met  Indisch Onze Vader 
    Slotlied      : Lied 687 
 
 
Collecte volgende week zondag, 30 mei: 
Kerk in Actie ‘Samen in actie tegen Corona’.  ‘Mijn hopeloze zoektocht naar een IC-bed in 
Kathmandu is voorbij. Mijn grootmoeder is vandaag overleden als gevolg van Covid’. De acu-
te noodsituatie in India en Nepal laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Miljoe-
nen mensen en hun kinderen zijn kwetsbaar omdat ze geen zicht hebben op vaccinaties en om-
dat medische hulp voor hen niet vanzelfsprekend is. Om mensenlevens te redden is snel actie 
nodig. De opbrengst is bestemd voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de or-
ganisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is grote behoefte aan 
zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. 
Geld kan vanaf nu overgemaakt worden op: IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie 
De Voorhof o.v.v. samen tegen corona. 
 
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. 
 
Digitale verloting 28 mei: 
Zie ZWO-project ‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren’ en de project nieuwsbrief. 
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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: ZWO-project, Een beter inkomen voor Javaanse boeren’: 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die 
gemaakt worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten 
met de leden in de diverse wijken behoort tot een van de essentiële taken 
binnen onze kerk. 
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. 
Diaconie De Voorhof 
 
ZWO-project ‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren’: 
Bij deze zondagsbrief de inmiddels laatste project nieuwsbrief. Dit bete-
kent overigens niet de daadwerkelijke afsluiting van het project, vanwege de nog komende Digi-
tale Verloting op 28 mei en de historische wandelingen op 27 juni. Dus het aangegeven bedrag 
aan ontvangen giften is ‘slechts’ een tussenstand. LET OP: de loten voor de Digitale Verloting 
zijn tot uiterlijk 26 mei 12:00 uur te koop. Meer informatie hierover staat in de project nieuws-
brief. De online uitzending van de verloting op vrijdag 28 mei start om 19:45 uur op 
www.kerkdienstgemist.nl. Het belooft een hele happening te worden! Helpt u ook mee om boe-
rengezinnen op Java een beter inkomen te geven? Samen zijn we de Kerk in Actie! 

 
Examenkandidaten:  
Voor veel scholieren uit Woudenberg is deze periode een (in)spannende tijd: de examens en 
daarna wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP willen we graag de examenkandidaten 
namens PG De Voorhof een kleine attentie geven als ze in afwachting zijn van hun  
uitslag. Doe je zelf examens of doet uw (klein)kind/familielid examens, of kent u een jongere  
die examen doet, dan horen we dat graag. De kandidaten kunnen worden gemeld bij Cobi Stam , 
jeugd.diaken@pkndevoorhof.nl Alvast dank! 
 
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 contacten-
onderzoek. 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 
opmerkingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel di-
rect inschrijven voor een volgende dienst.  
Wanneer u op de afgesproken zondag de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen. 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 aanwijzingen 
van de dienstdoende mensen, u krijgt een plaats aangewezen. De collecte is aan de buitendeur.  
Er mag tijdens de dienst door gemeenteleden niet worden gezongen, dus wordt de zang verzorgd 
door zangers en zangeressen. Er kan helaas ook nog geen koffie 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. 
 
Uitnodiging voor het bijwonen van de Gemeentelijke Contactmomenten 2021 
Op een van de navolgende momenten willen wij u van harte uitnodigen om elkaar te ontmoeten 
en bij te praten: 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 contactmo-
menten via de website van De Voorhof (bij opgave kerkdiensten) of via telefoonnr. 06 5206 3119 
(scriba). Ook tijdens deze middag/avonden gelden de corona-regels, als in de kerkdiensten.  
We kunnen slechts 30 personen per middag/avond toelaten. Mocht er behoefte zijn aan een extra 
middag of avond, dan kunnen we deze nog inplannen.  
De contactmomenten worden ook uitgezonden via Kerk-TV live. 
 
Tijdens deze middag/avonden staat het volgende op de agenda: 
- Kerkzijn 2020/2021 tijdens de coronapandemie, wat betekent dit voor ons, hoe ervaart u de 
diensten, zijn er veranderingen/verbeteringen aan te brengen? 
- Uitkomst enquête november/december 2020. 
- Herstructurering kerkenraad en Beleidsplan 2021-2025 
Tijd voor het beantwoorden van vragen. 
Tijdens volgende gemeentelijke contactmomenten, die voor september of oktober gepland staan, 
zal de stand van zaken over de verbouw van kerkelijke centrum De Voorhof besproken worden. 
 
De financiële jaarstukken 2020 komen op de website van De Voorhof, te vinden onder:  

- Organisatie → College van Kerkrentmeesters (CvK) 
Wanneer u vragen hebt voor de Penningmeester CvK, Roel van Woudenberg, is hij te bereiken 
via penningmeester.cvk@pkndevoorhof.nl of kunt u onderstaand nummer bellen 
 
- Organisatie → Diaconie 
Penningmeester Diaconie, Jan Holl, is te bereiken via penningmeester.diaconie@pkndevoorhof.nl 
of kunt u onderstaand nummer bellen. 
 
Wanneer u geen internet hebt en de stukken toch wilt inzien, belt u dan: 
 
Penningmeester College van Kerkrentmeesters: 06 1902 5419 
Penningmeester College van Diakenen: 06 1012 6522 
 
Ook het herstructureringsplan en het beleidsplan kunt u op de website van De Voorhof vin-

den onder: Wie zijn wij → Herstructurering Kerkenraad 2021 
                    Wie zijn wij → Beleidsplan 2021-2025 
Hebt u geen internet en wilt u de plannen toch inzien, belt u dan met onderstaand nummer van de 
scriba. Hebt u verder nog vragen, laat u ze ons tijdig (max. 24 u. voor de middag of avond) weten, 
dit kan: Per mail aan Scribaat@pkndevoorhof.nl  
Per brief t.a.v. Scriba PKN De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 39, 3931 CC Woudenberg 
Per telefoonnr. 06 5206 3119. We wensen u een fijne middag/avond toe. 
Namens de kerkenraad, Lia Stegehuis, Scriba 
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