
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
  
 
Liturgische Bloemschikking: 
De kleur van deze zondag is wit. De bloemen staan geschikt in een 
driehoekige vorm, symbool voor de Vader, Zoon en heilige Geest. De aardbei, het blad 
is drietallig, evenals de akelei, waarvan haar bloemdeel op een duif lijkt. De duif is het 
symbool van de Geest. Verder staan er Irissen en Violieren tussen. Voor de schikking 
ligt een Jacobs- of doopschelp, gevuld met water, omgeven door een sluier van tule. 
Jezus sprak: “Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.” De 
aardbei is door de zachte geur en kwetsbaarheid een verwijzing naar Christus. 
  
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr. P van Splunter, Jan Steenlaan 12, is naar revalidatiecentrum Daelhoven,  
Koningsweg 4, 3762 EC Soest.  
- Dhr. Alex Balk is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 
Hij hoopt snel weer thuis te zijn. 
 

Overleden: op 21 mei 2021 is overleden Frederik Kielder in de leeftijd van 103 jaar. 

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 28 mei op de begraafplaats van Woudenberg.  
 
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.  
 
Voedselbank Juni 2021:  
Leven we in een verzorgingsstaat? Voor de één wel, voor een ander wat minder, en 
voor menig ander héél  wat minder. Dus gaan we dit in de maand juni een klein beetje 
proberen te verzorgen. En wel een persoonlijke verzorging. Dat komt goed uit want er 
staan persoonlijke verzorgingsartikelen op de lijst. Zoals tandpasta, shampoo, douche-
schuim of een combinatie van die twee, body lotion, zeep,  deodorant en eventueel anti 
zonnebrand middelen.  Een mooi lijstje voor een hopelijk mooie zomermaand- op-
brengst.  Met  uw medewerking wordt het zo wie zo  een zonnige maand.  
Dank daarvoor. 
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30 Mei 2021 
Trinitates 

Drievuldigheidszondag  

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant          : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                           : Cor Kwakernaak 
Diaken                                         : Jan van Bentum 
Lector          : Erna Veldhuizen 
Orgel/Piano,                     :Arie Duizendstra 
Muziek                              :Trees Meijer, Werner van de Burgh        
Zang            : Hilde van de Berk, Fred Slaghekke 

Kindernevendienst   : Janneke Smit 
Beeld, Beamer   : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid    : André van Dijk 
Koster    : Bertus Brouwer 
 
Doop: Tijdens deze dienst wordt Daan Mijts, zoon van Bram en Jantine Mijts 
– Vlastuin en broertje van Bas en Lauren, Stationsweg Oost 269 gedoopt. 
 
Zingen: 
Aanvangslied     : Psalm 8b: 1, 2, 3, 4 en 5 

     Kyriegebed met            : Lied 833 
     Gloria                           : Lied 867: 1 
     Kinderverhaal n.a.v. Johannes 3: 1 – 11 
           : Lied ‘Ben je groot of ben je klein’ 
     Schriftlezing                : Deuteronomium 6: 20-25 en Johannes 3: 12-16 
           : Lied, Opwekking 488 
           : Lied 357: 1, 2 en 3 
           : Lied 278: 1 en 2, uit de Evangelische liedbundel 
     Gedachtenis        : Psalm 23b : 1 en 5 
     Gebeden met gezongen ´Onze Vader´: Lied 1006 
     Slotlied en zegen Irisch Blessing  
 
Bij deze dienst:  Thema: ‘Vertrouwen en overgave: de diepten van God…’        
Zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Het gaat vandaag over de ‘diepten’ van God. 
Na zijn heilswerk gevierd te hebben spreken we over Gods ‘WEZEN’: Vader, Zoon en Geest. 
Elk van die drie personen is geheel anders en toch zijn ze geheel één. Aan de hand van de bij-
belteksten van vandaag zal ik daar wat dieper op in gaan. In Deuteronomium 6: 20-25 gaat het 
over vragen van kinderen en wat het antwoord van ouders daarop kan zijn. Je kunt uit de Deu-
teronomiumtekst lessen putten over geloofsopvoeding. Dat past ook mooi bij de doop van van-
morgen. In het Johannes evangelie lezen we dat de Farizeeër Nicodemus naar Jezus gaat. Hij 
zegt: ´Wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is…´ Nicodemus is vervolgens 
vooral benieuwd naar wat hij niet begrijpt. Zoals ook wij en onze kinderen sommige dingen 
niet begrijpen. Jezus wil Nicodemus, net als in Deuteronomium, laten zien waar het in Gods 
koninkrijk op aankomt. Om dat goed te kunnen zien en de diepte ervan te doorgronden moet 
je, volgens Jezus, opnieuw geboren worden. En juist dat begrijpt Nicodemus niet. Hij zit op 
een andere golflengte dan Jezus. Nicodemus denkt en redeneert vooral vanuit aards perspectief 
en Jezus doelt op een hemels perspectief. In het geboren worden in de wereld en geboren wor-
den uit water en Geest, licht en spanningsveld tussen weten en geloven. Verstand versus ver-
trouwen. ‘Geloven’, op de manier waarop Jezus en Deuteronomium erover spreken lijkt vooral 
een daad van vertrouwen en overgave. Waar het bij geloven om gaat is: VERTROUWEN; dat 
God is wie Hij zegt te zijn en doet wat Hij heeft beloofd. Ook al begrijp je er niets van….. 
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1e Collecte: 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 acute noodsituatie in India en Nepal laat de verwoestende gevol-
gen van corona zien. Miljoenen mensen en hun kinderen zijn kwetsbaar 
omdat ze geen zicht hebben op vaccinaties en omdat medische hulp voor 
hen niet vanzelfsprekend is. Om mensenlevens te redden is snel actie 
nodig. De opbrengst is bestemd voor medische noodhulp aan corona-
slachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt moge-
lijk 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. 
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 
 
Uitnodiging zaterdag 26 juni: Kinderen in armoede, dat raakt ons hart. Daarom willen wij in 
beweging komen en meedoen aan de muskathlon@home. En jij kunt meedoen door € 1,60 of 
een veelvoud daarvan als gift te geven en/of door mee te bewegen op 26 juni. Je mag kiezen tus-
sen wandelen, fietsen, mountainbiken, steppen, hardlopen, zwemmen. Kies uit één van de Mus-
kathlon1euro60-routes of een eigen route (1,6 / 16 / 160 km of een veelvoud hiervan) en kies 
tijdstip naar eigen keuze of spreek af met anderen. En mooi als jij in jouw netwerk ook weer 
mensen op de hoogte brengt van deze uitnodiging zodat die ook de gelegenheid geboden wordt 
om mee te doen. Ons gezamenlijk doel is zoveel mogelijk maal € 1,60 in te zamelen omdat op 
dit moment 689 miljoen mensen in extreme armoede leven, zij moeten met hun gezin rond-
komen van minder dan € 1,60 per dag.  
Doneer via https://home.muskathlon.nl/deelnemers/muskathlon-1euro60# Om mee te doen met 
het team ‘1euro60’ van Woudenberg & Omstreken meld je aan via home.muskathlon.nl. Kies 
voor team ‘1euro60’ als je mee wilt doen met het team van Woudenberg & Omstreken. Na aan-
melding krijg je een welkomstpakket thuis gestuurd met handig promotiemateriaal én gratis 
sportsokken! Stuur ook even een email naar muskathlon1euro60@gmail.com, dan kunnen we 
met elkaar routes delen en afspraken maken. Wil je telefonisch contact stuur dan een email met 
je telefoonnummer. Woudenbergers & Omstreken voor gerechtigheid hoopt op jouw deelname. 
 
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 Co-
bi 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 RIVM.  U moet zich echt 
opgeven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten. De inschrijving stopt op vrij-
dagavond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst. Opgeven kan via de website van ‘De Voor-
hof’ of per telefoonnr. 06 5206 3119.  

 
We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt 
komen. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar zit-
ten. 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 binnen-
komt 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. 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. 
 
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. 
U moet zich op geven voor deze contactmomenten 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 toela-
ten. 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 à 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 à 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 à Herstructurering Kerkenraad 2021 
                    Wie zijn wij à 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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