
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- 
 
 
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 
 
 
Voedselbank April 2022:  De maand April wordt  hét "Beleg van  Woudenberg” 
Graag deze maand broodbeleg. U weet wel: chocoladehagel, appelstroop, hazelnotenpas-
ta, pindakaas, gestampte muisjes (geen muizenval meer nodig) jam, sandwich spread, 
vruchtenhagel,  enz. enz. Dat wordt smikkelen en smullen. Met suikerzoete dank! 
 
 
Cantorij: 
Na een lange tijd waarin de cantorij haar medewerking aan een kerkdienst ten gevolge 
van corona niet kon geven, zijn we thans weer van start gegaan. 
Hierover zijn we zeer verheugd te meer daar we een nieuwe dirigente hebben in de per-
soon van Ellis Dijkstra. Wellicht zingt u graag en wilt u ook deel uit maken van de canto-
rij, aarzel dan niet en kom vrijblijvend op een oefenavond. 
Uitbreiding van de stemsoorten zoals alten, bassen en tenoren is zeer gewenst. 
De eerstvolgende oefenavond is in De Voorhof op woensdag 18 mei 2022. 
Aanvang 19.30 uur. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Strootman,    M 0623-664128 
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 24 april 2022 
Quasi modo geneti 

Als pas geboren zuigelingen 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                            : ds. Pieter Koekkoek  
Ouderling van dienst                  : Cor Kwakernaak 
Diaken             : Erna Banning, Tiny van Dijk 
Lector                    : Trudy Stoffer 
Koster, Gastheer/vrouw         : Ad Kleinveld,   Corine en Daphne Blokhuis       
Kindernevendienst                   : Peter van der Krans,  

Beeld, Beamer                     : Mirjan Schep, Ab van den Pol 
Geluid             : Reinier Vunderink 
 
Zingen 
Aanvangslied   : Psalm 81:1,2,4 
Kyrie met   :  Lied 367b 
    : Lied 632:1,2 
Gloria              : Lied 869: 1 
Kindernevendienst            : Vertelling naar Johannes 20:19-31 
    : Lied 659:1, 2, 3, 6 

       1e Lezing        : Genesis 2:4b-7, 15-17 
           : Leid 825:1,3,5 
           : Lied: 216 
       Slotlied        : Lied 650:1,2,4,5,7 
 
 
 
 
 
Vanavond, 24 april 19.00 uur zingen & ontmoeten: 
Elke muzikale oppepper is weer anders. We gaan deze keer zingen met elkaar. We gaan het 
hebben over de zangerrr met 3 r's. We hopen met veel zangerrrs een inspirerende avond te be-
leven met opgegeven verzoeknummers, liederen van Opwekking, het Liedboek, Sela en lie-
deren die we afgelopen tijd hebben gezongen en die mooi zijn om nog eens te zingen. We ho-
pen met veel verschillende gemeenteleden deze avond in De Voorhof aanwezig te zijn en el-
kaar te ontmoeten.  ZING, EN DOE (JE) MEE (?)! Welkom zondagavond!  
Hartelijke groet, Verdieping & Ontmoeting  
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Collecte: 
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (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 perso-
nen, 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 het tuinonderhoud valt. Een kerkgebouw 
behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende ge-
meente.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke 
reden dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Bijbelkring Groenewoude: 
Dinsdag 26 april is er Bijbelkring in Groenewoude . 
De bijeenkomst is van 15.30 uur tot 16.30 uur en Alice Bossema heeft de leiding . 
U bent van harte welkom . 
Een groet van Anneke Boeve . 
 
ZWO Syrische Dag met restaurant, zang en dans: 
De taakgroep ZWO organiseert op zaterdag, 14 mei 2022 een uniek evenement in De Voorhof. 
Met dit bijzondere evenement brengen wij De Voorhof in contact met Syrië en hopen wij extra 
geld in te zamelen voor het Syrië project. 
U kunt kennis maken met Syrisch eten, muziek (kinder-/jongerenkoor) en traditionele dansen 
door een groep in Nederland woonachtige Syrische Christenen. We zijn met hen in contact geko-
men via Shadi Haddad, medewerker migrantenkerken bij de Protestantse Kerk Nederland. 
Het programma start om 16:00 uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur.  
Het belooft een onvergetelijk evenement te worden, waarbij er volop gelegenheid is voor per-
soonlijk contact met onze gasten. 
De entreeprijs bedraagt €25 per volwassene, (inclusief 1 drankje), en € 12,50 per kind. Hiermee 
betalen wij de onkosten voor onze gasten en steunt u het ZWO project Hulp aan Syrische vluch-
telingen. U kunt zich aanmelden voor dit evenement via zwo@pkndevoorhof.nl of 06-40667208. 
Wees op tijd met aanmelden, want we hebben ‘slechts’ plek voor maximaal 100 personen. U 
kunt zich aanmelden tot en met 30/04/2022 
 

Inzamelactie voor de Voedselbank: 
Op zaterdag 14 mei wordt bij de Jumbo in Woudenberg een inzamelactie van artikelen gehouden 
voor de ‘Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel’. Voor het uitdelen van flyers bij de ingang 
en in ontvangst nemen van de artikelen zijn vrijwilligers nodig die dit willen doen. 
Heb je er zin in en een uur de tijd voor beschikbaar?  
Meld je aan met de voorkeur(en) van de tijd. 
Per email: rijk.beumer@gmail.com of telefonisch: 06-40499934. 
 
Zaterdag 25 juni: Muskathlon@home Woudenberg & Omstreken actief.  
De Voorhof doet ook mee. Vanaf 1,6 kilometer & € 1,60. Kies een activiteit, kies afstand tussen 
1,6 en 160 km en het tijdstip tussen 6.00 en 22.00 uur. Doe gezellig mee! Er zijn diverse routes 
en er worden ook groepjes gemaakt. Met zoveel mogelijk mensen een hartverwarmend resultaat 
bereiken. MELD JE AAN: home.muskathlon.nl, team ‘1euro60’.  
Info: muskathlon1euro60@gmail.com 
 
 

Coronamaatregelen:  
De coronamaatregelen zijn vervallen. Voor mensen, die liever nog wel meer afstand willen 
houden, worden de stoelen in de zijzaal deels wel op grotere afstand neergezet. De handen ont-
smetten bij binnenkomst is nog steeds wenselijk. Aangezien Corona niet weg is, vragen we u 
wel om thuis te blijven wanneer u of een van uw huisgenoten Corona (of Corona-gerelateerde 
klachten) heeft. Wij wensen u gezegende diensten toe. 
 
Koffieochtend:   
Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om 
een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.  
 
Vakantie en studie verlof: 
In de komende periode van 21 april tot en met 13 juni heb ik een week vakantie en 6 weken 
studieverlof. IN deze periode kunt u in dringende gevallen een beroep doen op ds Marten Jan 

Kooistra of een van de ouderlingen. 
 
Samen aan tafel voor iedereen: 

Vrijdag 13 mei is het weer zover. Kom gezellig naar het diner! 

Inschrijven kan weer  in de hal van de Voorhof op de zondagen van 1 mei en 8 mei 2022. Of 
per mail, t.w. t.kaljee@live.nl   of mobiel 0649328152 

Vanaf 17.00 uur bent u weer van harte welkom. Zegt het voort,  zegt het voort! 
Het Team. 
 
 
 
 

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. 
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