
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
 

 

 

Berichten uit de Gemeente: 

-  

Doop: 
Tijdens deze dienst wordt Noah, zoon van Ernst Jan en Jolande de Kruijf – van de 
Brink en broertje van Julian, Lupinestraat 9 gedoopt. 

Overstapdienst: 
De dienst van volgende week zondag is de overstapdienst  waarin 8 kinderen, die na de 
vakantie naar de middelbare school gaan, de overstap maken. De dienst zal door de 
kinderen worden samengesteld. 
 
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 daar-
voor. 

Inloopochtend weer van start: 
Vanaf 1 juli 2021 gaan op donderdagmorgen de inloopochtenden weer van start. 
Meer informatie leest u volgende week in de zondagsbrief. 
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20 juni 2021 
Derde zondag naTrinitates 

 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  Doopdienst 
Predikant          : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                           : Arend Hoogers 
Diaken                                         : Anneke Boeve, Erna Banning 
Lector          : Erna Veldhuizen 
Orgel/Piano,                    : Berend van Surksum 
Saxofoon                        :  Petra Meeuwse 
Zang           : Angelique Martina, Ton Kaljee 

Kindernevendienst   : August Wijnberg 
Beeld, Beamer   : Ab van den Pol, Reinier Vunderink 
Geluid    : Ronald Maijen 
Koster    : Ad Kleinveld 

 
Zingen: 
Aanvangslied    : Lied 1: 1-6 (Alles wordt nieuw, deel 1) 
Kyriegebed    : Lied 302: 1 – 4  (Evangelische Liedbundel) 
Gloria       : Lied 304: 1, 2 en 3 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 4: 27-42 

          : Lied 5 (Geroepen om te Zingen) 
     Schriftlezing      : Jona3:6 – 4:11 
          : Lied Opwekking 733 
          : Lied 357: 1, 2 en 3 
          : Lied 79: 1, 2 en 3 
    Slotlied       : Lied 501: 1, 2 en 3 
 
Bij deze dienst:  Thema: ‘De velden zijn wit, rijp voor de oogst…’           
Vandaag is het de eerste zondag van de zomer. Het is een periode waarin van alles groeit en 
bloeit en waarin ook geoogst wordt. Het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw (dit 
lazen we 2 weken geleden) loopt ook uit op oogst. Door haar getuigenis, dat Jezus de Messias 
is, komen velen van haar stadgenoten tot geloof. Vanmorgen lezen we het slot van dit gedeelte. 
Het is een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. Tijdens het gesprek tussen Jezus en de Sa-
maritaanse vrouw waren de leerlingen naar de stad om eten te kopen. Nu komen ze met eten 
terug en de leerlingen willen dat Jezus daarvan eet. En net als bij de Samaritaanse vrouw, waar 
Jezus over ‘Levend water’ spreekt, begint Jezus met de leerlingen een gesprek over 
‘voedsel, spijze’ dat zij niet kennen. Mijn voedsel, spijze, zegt Jezus, is het ‘doen van de wil 
van wie Mij gezonden heeft en zijn werk voltooien’. En vervolgens komt een bekende uit-
spraak: ‘De velden zijn wit, rijp voor de oogst’. 
We lezen vanmorgen ook een gedeelte uit het bijbelboek Jona. Jona echter lijkt op het tegen-
deel van een ‘grote oogst’ uit te zijn. Hij verzet zich – voor de tweede maal- tegen zijn roe-
ping, en is hoogst verongelijkt dat zijn oproep tot bekering effect had op de inwoners van 
Ninevé. Jona is kwaad op God en hij wil eigenlijk niet meer leven. Het hoofdstuk eindigt met 
de vraag: Begrijp je dan niet dat IK wilde dat de mensen in Ninevé zouden blijven le-
ven?’. Met deze vraag laat God zich diep in zijn hart kijken en wordt een groot contrast duide-
lijk: Gods verdriet tegenover Jona’s woede… 
De leerschool voor Jona en de leerlingen van Jezus is: wie hoort er (niet)bij!! Het gaat over 
grenzen. Ook geloofsgemeenschappen denken en spreken regelmatig over ‘grenzen’, maar 
God ziet mensen (st)aan en kijkt door alle afbakeningen heen. God neemt het berouw van 
Ninevé serieus en Jezus ziet het verlangen van de Samaritaanse vrouw. Dat laat HEN niet on-
beroerd, dat is ook de oogst, ‘vreemdelingen en gasten’ mogen meedoen aan de belofte van 
de Eeuwige…. 
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Collecte:  
1e Collecte: Protestantse Kerk Missionair werk Kerk voor het dorp 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft 
kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar bete-
kenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent 
niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoor-
beeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactivitei-
ten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorps-
kerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar. 
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  
Doe je ook mee? Neem (kort) de tijd tussen 6.00 en 22.00 uur. Graag vandaag aanmelden!! 
Je mag kiezen tussen  
-Wandelen 1,60 kilometer of 16 kilometer 
-Fietsen of steppen 16 (of veelvoud ervan) of 160 kilometer 
-Hardlopen, 16 km. En mooi als je zelf en zoveel mogelijk mensen in je omgeving € 1,60 of een 
veelvoud hiervan wil doneren voor het goede doel Compassion 
https://home.muskathlon.nl/deelnemers/muskathlon-1euro60# 
Woudenberg & Omstreken voor gerechtigheid hoopt op jouw deelname. 
We kunnen je eventueel toevoegen aan een groepje. Tijdstip wordt dan overlegd, geef indien 
nodig voorkeur door. Er zijn mooie routes vanaf de parkeerplaats aan de Treekerweg beschik-
baar. Meer info: muskathlon1euro60@gmail.com / 06-11286220. 
Arieene, Jaap, Jannette, Ronald 
P.S. Als je een kind kunt sponsoren helpt dat enorm om ons bedrag te halen en je moet eens we-
ten wat dit voor het betreffende kind en zijn/haar gezin betekent…..  
In de kerk zie je informatie hierover of informeer hiernaar. 
 
Meer gemeenteleden naar de kerk, nog wel opgeven voor de diensten: 
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 20 juni maximaal 50 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 opmerkingen.  
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 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. 

 
ZWO historische wandelingen: 
Het is eindelijk definitief, op zondag 11 juli 2021 organiseert ZWO nog een afsluitende activiteit 
voor het project ‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren’. 
Vanwege de noodzakelijke Corona maatregelen is de wandeling een aantal keer verschoven maar 
een passende datum is nu gevonden. 
 
U heeft de keuze uit 2 wandelingen van elk ongeveer 6 kilometer. De ZWO historische wande-
lingen worden begeleid door een gids die u meer zal vertellen over de Grebbelinie 
(wandeling 1) of Geerestein/Den Treek (wandeling 2). 
 
De wandelingen beginnen rond 11:30 uur (na afloop van de kerkdienst) en vinden plaats met 
maximaal 25 personen per groep (VOL=VOL). 
Tijdens de wandeling wordt gezorgd voor koffie/thee/fris en een broodje. 
Wandeling 1 start bij de parkeerplaats van de Kringloopwinkel 
Wandeling 2 start bij De Voorhof 
 
De kosten voor deze wandeling bedragen €10 per persoon en de opbrengst komt ten goede aan 
het ZWO-project. Kinderen wandelen gratis mee, maar dienen wel te worden opgegeven bij de 
reservering. U dient zich op te geven voor deze wandeling door het sturen van een e-mail naar 
zwo@pkndevoorhof.nl of te bellen naar 06-20303516. Uiteraard worden de Corona regels van dat 
moment door ons nageleefd.  
 
Vakantie:  
Ds. Marten-Jan Kooistra is met vakantie van woensdag 23 juni tot en met zondag 18 juli. Als u 
tijdens deze periode een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met ds. Pieter Koekkoek. 
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