
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 

 

  

 
Berichten uit de Gemeente: 
- Dhr C van Harskamp, Kersentuin 69, is opgenomen in het hospice Berkenstein. Het 
adres is Vondellaan 57, 3906 EB Veenendaal. 
- Mevr. G.F. Veenhof - Mulder, Stationsweg West 4, is tijdelijk opgenomen in verzor-
gingshuis Vila Pavia. Het adres is Laan van Beek en Royen 45, 3701 AK Zeist. 
 

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. 

 

UITGESTELD.   
SAMEN AAN TAFEL VOOR IEDEREEN: 
In verband met de ontwikkelingen inzake de Deltavariant en de daarvoor geldende 
richtlijnen is er besloten de eerst geprogrammeerde avond van het seizoen uit te stellen.  
Daarmee vervalt dus de vrijdagavond van 13 augustus 2021.  
Een nieuwe datum zal zo spoedig mogelijk worden vermeld. 
Het Team 
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8 augustus 2021 
 

Tiende zondag na Trinitates 
 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
10.00 uur   
Voorganger                       : ds. Aleida de hoog 
Ouderling van dienst   : Rob Koelewijn 
Diaken     : Marja Overeem, Tiny van Dijk 
Lector     : Alice Bossema 

Orgel/Piano        : Wim van Hoek 
Gitaar              : Jannette Maijen 
Zang         : Corine de Kruijf, Ton Kaljee 
Beeld, Beamer       : Ab van den Pol, Reinier Vunderink 
Geluid        : Ronald Maijen 
Kindermoment              : Annemiek van der Wansem 

Koster        : Bertus Brouwer 
 
Zingen 
Aanvangslied      : Psalm 103: 1 en 5 

       Gebed om ontferming met responsie : Lied 367-b  
       Loflied            : Peruaans Gloria 
       Kinderverhaal 
       Schriftlezing           : Lucas 15: 11-24 
               : Lied: 1006 

               : Lied: 896  
       Slotlied             : Lied 413: 1, 3, 2 

 
 
 
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.  
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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: Plaatselijk Diaconaat, Betreft onder meer de volgende bestem-
mingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan 
tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, mensen die hun 
partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele personen, vrijwillige 
hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen 
in de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen 
en bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten vallen die de kerk verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. 
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. 
Nog steeds kunnen we geen handtekeningen verzamelen in de Voorhof maar we willen graag 
uw/jullie aandacht vragen voor Amnesty International en hun acties.Wereldwijd worden mensen-
rechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen 
omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder 
eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het 
onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, persberichten, lobby, 
acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te 
stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale 
organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. 
Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt 
veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene 
vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw/ jouw 
steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, stuur direct online 
een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. 
Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties. 
Dit is een van de recente acties. 
Sinds Qatar in 2010 de organisatie van het WK Voetbal 2022 kreeg toegewezen, werd duidelijk 
dat de mensenrechten van arbeiders bij de bouw van de stadions systematisch worden geschon-
den. Recent voerden de autoriteiten hervormingen door voor betere arbeidsomstandigheden. 
Groot probleem is echter de slechte handhaving van die hervormingen. Hierdoor zijn duizenden 
werknemers nog steeds overgeleverd aan gewetenloze werkgevers, die straffeloos misbruik van 
hen maken. Roep de Wereldvoetbalbond FIFA op ervoor te zorgen dat Qatar de mensen-
rechten beschermt van alle arbeidsmigranten, waaronder degenen die betrokken zijn bij 
het WK 2022. Arbeidsmigranten hebben in Qatar nog steeds te maken met extreem lange werk-
dagen en achterstallig loon of ze krijgen helemaal niet uitbetaald. In Qatar werken bijna 2 mil-
joen arbeidsmigranten. Bekijk  nog meer acties op www.amnesty.nl 
Amnestygroep Woudenberg. 
 
Jopkids: 
Kinderen die na de vakantie in groep 5,6,7 of 8 zitten opgelet! In september gaan we weer starten 
met jopkids de leukste kinderclub van De Voorhof. We starten dit seizoen met ons jopkidskamp. 
Heb je interesse? Kijk op onze website  https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids voor meer infor-
matie over de club, het kamp en hoe je je kunt opgeven. Tot komend seizoen! 
Groet van de jopkidsleiding.  

 
 
Opgeven voor de kerkdiensten: 
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 20 juni maximaal 50 gemeenteleden excl. medewer-
kers 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.  
Het slotlied meezingen: 
Vanaf zondag 25 juli a.s. zingen we het slotlied en het amen weer samen. 
 
Inloopochtend: 
Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop 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. 
 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 25 juli t/m 16 augustus. In deze periode kunt u in drin-
gende gevallen contact opnemen met ds Marten Jan Kooistra. 
 
Wandelen: 
Enige tijd geleden is er al een oproep gedaan voor het wandelen met een van onze oudere ge-
meenteleden. Een aantal mensen hebben zich toen ook aangemeld , wat heel fijn was. 
Een paar vrijwilligers kunnen tot hun spijt niet doorgaan met het wandelen. Daarom nu weer een 
oproep: wie zou zo af en toe eens een ommetje willen maken met deze mevrouw, zij zit in een 
rolstoel. Meer weten? Bel dan naar Tiny van Dijk, 033-2863704 of 06-22314828 

 
 

http://www.amnesty.nl
https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids

