
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 
   
  
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr. P van Splunter, Jan Steenlaan 12, is naar revalidatiecentrum Daelhoven,  
Koningsweg 4, 3762 EC Soest.  
- Dhr  Bertus Mulder, Geeresteinselaan 33, wordt deze week opgenomen in het zieken-
huis voor een operatie. Hij hoopt na enkele dagen weer thuis te zijn. 
 
Volgende week zondag (13 juni) is de dienst een doopdienst.  
In deze dienst zal Fabian Schilperoort de doop ontvangen. 
 
 
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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6 juni Mei 2021 
Eerste zondag naTrinitates 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  
Predikant          : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                          : Alice Bossema 
Diaken                                        : Anneke en Jan Boeve 
Lector          : Gerda Streef 
Orgel/Piano,                    : Jaap van Dijk 
Muziek                             : Dorrith Streef, Arieëne Koelewijn      
Zang           : Hilde van de Berk, Ton Kaljee, August Wijnberg 

Kindernevendienst   : Peter van der Krans 
Beeld, Beamer   : Jacqueline van Ledden, Jan van Bentum 
Geluid    : Ronald Maijen 
Koster    : Albert Timmerman 

 
Zingen: 
Aanvangslied   : Opwekking 753 
Kyriegebed    : Lied 61: 1, 2 en 3 (Geroepen om te Zingen) 
Gloria     : Psalm 150a: 1, 2, 3 en 4 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 4: 1 - 19 

     Kinderlied       : Lied 429 (Evangelische Liedbundel) 
     Schriftlezing       : Micha 4: 1 – 7; Joël 4:18; Johannes 4: 19 - 26 
          : Lied 281 (Opwekking) 
          : Lied: ‘Het levend woord’  
    Gebeden met gezongen ´Onze Vader´  : Lied 175 (Geroepen om te zingen) 
    Slotlied en zegen         : ‘De Here zegent u' 
 
Bij deze dienst:  Thema: Fonteinen van levend water...?           
Vorige week lazen we het verhaal over het gesprek tussen Jezus en de farizeeër Nicodemus. 
Het leek wel wat op een doopgesprek constateerde ik. Maar voor Nicodemus was er veel on-
duidelijk. Opnieuw geboren worden; uit water en Geest, hoe zit dat dan...? Vandaag horen we 
opnieuw over een gesprek (Jezus en de vrouw uit Samaria) en ook hier speelt water weer 
een cruciale rol. In het Johannes evangelie speelt water überhaupt een belangrijke rol: bij de 
doop, bij reiniging en heling, maar ook om te drinken en dorst te lessen. In Johannes 4 wordt 
er nog een extra dimensie aan toegevoegd: ‘Levend Water’. Drinken mensen gewoon water 
dan krijgen ze opnieuw dorst, maar met ‘levend water’ ligt dat ander. Als je wist van het ge-
schenk van God, zegt Jezus bij de bron van Jacob tegen de Samaritaanse vrouw, dan zou je mij 
om levend water vragen. Het water dat ik geef zal een bron worden waaruit water opwelt dat 
eeuwig leven geeft. Ook de profeten (Jes. 43:19-20; 55:1; Ez. 47:1-12; Zach. 14:8) spreken 
van levend water dat toekomst geeft. Spreuken (18:4) spreekt over water als innerlijke wijs-
heid. ‘Levend water’, is de kern van dit verhaal, verteld met woorden en refreinen die in 
het hele Johannes evangelie terugkomen. Honger wordt brood, dorst wordt bron, armoede 
wordt rijkdom, dood wordt leven. Traditie wordt mens, woord wordt vlees, en wie leeg is zal 
anderen vervullen. Met andere woorden: Je kunt al je tijd en aandacht besteden om wat leeg is 
te vullen, maar je kunt ook iemand zijn die leegtes vult. Er is een dorst die jou tot bron voor de 
wereld kan maken, een soort honger die je vormt tot brood voor velen. Als je wilt dat je dorst 
gelest wordt, zorg dan dat jouw leven een bron voor anderen wordt. Wanneer is jouw leven 
een bron voor anderen? Als jouw leven niet vol is van jezelf maar vol van de Geest van God. 
De heilige Geest is de bron waar Jezus over spreekt. Laat de dorst van je leven de dorst van 
God zelf worden. Laat de leegte in je leven een echo worden van God die mensen mist omdat 
zij opgesloten zitten in hun eenzaamheid. Dat is de dorst van Jezus, de dorst van God, de dorst 
die bronnen opent. Mogen zo fonteinen van levend water opspringen in ons allen…  
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Collecte: 
1e Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Oeganda. Kwetsbare 
kinderen en vrouwen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat van de 
Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld ma-
ken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwen-
bond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van 
hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken 
aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun 
problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare 
vrouwen en gezinnen sterk.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw 
behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende ge-
meente. 
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. 
 
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 aanwijzin-
gen 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. 

 
 
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. 
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. 
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