
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  
  
 

Berichten uit de Gemeente: 
- Dhr. C. van Harskamp, Kersentuin 69, is opgenomen in het UMCU,  
Heidelberglaan 100, 3584CX Utrecht. 
 

Geboren:  
Op 1 juni is Noah Kamminga geboren. Zoontje van Samuel en Suzanne 
Kamminga—Overwater (Populierenlaan 4,3931ZD) en broertje van Milan en 
Luca. 

 

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 Juli / Augustus 2021 
Wie twee  maanden zonder drinken kan mag zijn vinger opsteken. 
Ja, water uit de kraan? Lekker  zég. Een prima dorstlesser maar om dat 8 
weken achter elkaar naar binnen te slobberen dan wordt zo'n neutraal  
smaakje knap eentonig.  
En daarom  zijn we blij als u de komende twee maanden,  Juli en Augustus, 
mee doet met de "TOUR DE SAP“ voor de voedselbank. 
Alle soorten sap, vruchtensap en/of limonadesiroop zijn van harte welkom. 
De smaakpapillen willen ook wel eens op de proef worden besteld! 
Dus niet langer 'sap‘ppelen, doet  u (weer) mee? 
Een plezierige vakantie gewenst. 

Z
O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

27 juni 2021 
 

Vierde zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur  Overstapdienst 
 
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                  : Cor Kwakernaak 
Diaken                                  : Cobi Stam, Gerry Thiescheffer 
Orgel/Piano,                 : Piet de Vries 
Gitaar, Klarinet                   : Arieëne Koelewijn, Werner van der Burgh 
Zang          : Hilde van de Berk, Fred Slaghekke 

Kindernevendienst: Annemiek van der Wansem 
Beeld, Beamer     : Jozef Jan Vonhof, Jaqueline van Ledden 
Geluid            : Jaap Siegers 
Koster    : Bert van Ravenhorst 
 
Zingen: 
 
Aanvangslied       : ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  
    (opwekking 42) 
Kinderverhaal      : Johannes 4:43-52 
                          : Lied 139b 

                                               : Lied: Tienduizend redenen (opwekking 733) 
                                               : My Lighthouse  (Opwekking 807) 
                                               : Lied 416 
                     Gebeden met gezongen “Onze Vader”: Lied 1006 
     Slotlied               : Lied  8b 
 
 
 
De dienst van deze zondag is de overstapviering.  
8 kinderen maken de overstap van basisschool naar middelbare school en van kin-
dernevendienst naar tienerdienst. De dienst is samen met hen samengesteld. 
Thema is: Vertrouwen. 
 
 
De dienst volgende week zondag, 4 juli, is een oecumenische dienst waarin pastor 
Henk Bloem en ds. Pieter Koekkoek samen voorgaan. 
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
                                  Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Collecte:  
1e Collecte: ZWO, Een beter inkomen voor Javaanse boe-
ren - Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerenge-
zinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk 
in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie 
op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussen-
handelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. 
Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere 
landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hun ook hoe je met 
zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede 
landbouw bedrijft. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die ge-
maakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie 
De Voorhof 
 
Inloopochtend weer van start: 
Vanaf 1 juli 2021 starten we op donderdagochtend tussen 10-12 u. weer met de in-
loop in ‘De Voorhof’' . In de hal kunt terecht om een kopje koffie of thee te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten proberen aanwezig te zijn 
om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.  
Tijdens de vakantieperiode zal het de predikanten niet altijd lukken om aanwezig te 
zijn. Op deze manier hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, nu 
naar de kerk gaan voor velen niet meer vanzelfsprekend is. 
Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u 
uw handen wanneer u het gebouw binnengaat 
Ook zal het ‘Stiltecentrum' in zaal 1 open zijn, zodat u ook daar voor een moment 
van bezinning terecht kunt. 
 
Muskathlon@home: Uitnodiging zaterdag 26 juni.  
Doe je ook mee? Neem (kort) de tijd tussen 6.00 en 22.00 uur. Uiterlijk vrij-
dag 18.30 uur 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. 
Dit kan via de link: 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 (t.o. Bergzicht) beschikbaar. Meer info: muska-
thlon1euro60@gmail.com / 06-11286220. 
Vrijdagavond 19.00 uur is er online een kick-off en zaterdagavond is er een online 
muskathlon@home borrel. 
Muskathlon@home donatie oproep. 
Als je niet mee kunt doen, wilt u dan wel overwegen om te doneren voor het goede 
doel Compassion? https://home.muskathlon.nl/deelnemers/muskathlon-1euro60# 
Als je een kind kunt sponsoren helpt dat enorm om ons bedrag te halen en je moet 
eens weten wat dit voor het betreffende kind en zijn/haar gezin betekent….. Op de 
site van Compassion staan meer dan 200 kinderen die meer dan 6 maanden wachten 
op een sponsor. Compassion folders liggen bij de uitgang. 
Arieene, Jaap, Jannette, Ronald. 
 

 
Meer gemeenteleden naar de kerk, nog wel opgeven voor de diensten: 
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 20 juni maximaal 50 gemeenteleden 
excl. medewerkers 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. Op-
geven 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 vermel-
den 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 aanwijzingen 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 he-
laas 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 ver-
schoven maar een passende datum is nu gevonden. 
U heeft de keuze uit 2 wandelingen van elk ongeveer 6 kilometer. De ZWO histori-
sche wandelingen 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 wor-
den 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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