
 

 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar:  
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Dhr. Bertus Mulder (Geeresteinselaan 33) is in het Meander Medisch Centrum,  
Maatweg 3, 3813T opgenomen. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed met hem. 
Bertus ligt op afdeling D2 k-90. 
 
Overleden:  
Op dinsdag 26 april is op 76 jarige leeftijd Jan Lokhorst (Vermeulenhof 221). Dinsdag 3 
mei is de uitvaart in de aula van Rusthof aan de Dodeweg in Amersfoort.  
Zaterdag 30 april is er gelegenheid om de familie te condoleren in de aula aan de  
Henschoterlaan van 16.00 tot 17.00 uur. 
Correspondentieadres is Fam. Lokhorst, Vermeulenhof 221, 3931 SP Woudenberg 
 
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 Z
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 1 mei 2022 
Misericordias Domini 

de barmhartigheid van de Heer 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                            : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                  : Arend Hoogers 
Diaken          : Cobi de Lange, Jan van Bentum 
Organist             : Piet de Vries 
Lector                    : Ronald Maijen 
Koster, Gastheer/vrouw         : Bert van Ravenhorst,  Herman en Jantine Engel    

Kindernevendienst            : August Wijnberg 
Beeld, Beamer                     : Mireille van Bentum, Jan van Bentum 
Geluid             : André van Dijk 
Zingen 
Aanvangslied   : Lied 650: 1, 2 en 7 
Gloria    : Lied 634: 1 en 2 
Kindernevendienst  : Vertelling n.a.v. Johannes 21: 1 – 14  
    : Lied  ‘Kom aan boord’ 
Schriftlezing    : Jesaja 61: 1 – 3  
    : 1 Petrus 1: 13 – 16 

           : Lied Kumbaja my Lord 
           : Lied 641: 1, 2 en 3 
       Gedachtenis        : Lied 753: 1, 2 en 3 
       Slotlied        : Lied 270: 1 en 2 (Evangelische liedbundel} 
 
Bij deze dienst:  Thema: Kom van boord… !!         
Zeven leerlingen van Jezus spelen een rol in het verhaal van vandaag. Op het eerste gezicht 
zijn dat er minder dan twaalf, maar Bijbels gesproken valt dat nog te bezien. In de Bijbel is 
zeven misschien wel meer dan twaalf: twaalf staat voor Israël, zeven staat voor de volheid en 
de wereld. Die zeven leerlingen gaan vissen. Weer vissen zeggen we dan vaak, want dat deden 
ze ook voordat Jezus hen riep. Maar opvallend is dat Johannes dat aan het begin van zijn evan-
gelie niet over de leerlingen verteld heeft. De andere evangelisten vertellen aan het begin van 
hun verhaal dat Jezus de vissers roept bij het meer. Johannes doet dat aan het eind. De hele 
nacht hebben ze niets gevangen. Maar dat verandert als Jezus zegt dat ze het over een andere 
boeg moeten gooien. Aan stuurboord moeten ze het net uitgooien. Op het eerste gezicht is dat 
niet handig. Het is de kant waar het roer zit, als je daar je net uitgooit, wordt de boot vrijwel 
stuurloos. Zo lijkt het haast een lesje in overgave: durf je het aan om de regie uit handen te 
geven? 
Als Petrus vervolgens hoort dat het Jezus is die daar op de oever staat, gaat hij door het water 
naar Jezus toe. Ook dat doet denken aan een eerder verhaal: bij de storm op het meer herken-
den de leerlingen Jezus niet en stapte Petrus uiteindelijk uit de boot. Als de leerlingen bij Jezus 
komen, zien ze een kolenvuurtje met vis erop en brood. Doet dat soms herinneren aan het vuur 
waarbij Petrus zich warmde toen Jezus binnen werd verhoord en Petrus tot drie keer toe zei dat 
hij Jezus niet kende... 
Jezus heeft dus vis en brood op het vuur gelegd. Dat lijkt niet willekeurig; er had niet even-
goed gegrilde groente of een stukje vlees kunnen liggen. Brood en vis zijn symbolen die 
steeds opnieuw terugkeren als Johannes over Christus vertelt. En al in de vroege kerk werd 
Jezus aangeduid met de naam ‘Ichthus’, het Griekse woord voor vis. Ichthus is daarbij eigen-
lijk een afkorting: Ièsous (Jezus) Christos (Christus) Theou (Gods) Huios (Zoon) Sootèr 
(Redder). Als Jezus brood en vis met zijn leerlingen deelt, geeft hij ze dus niet alleen te eten. 
In zekere zin deelt hij zichzelf. Daarbij vraagt hij aan zijn leerlingen of zij wat vis hebben; 
want je mag zelf iets meenemen als Christus je uitnodigt voor zijn maaltijd. Maar als je 
daar dan komt, zie je dat het meeste al gereed staat. KOM VAN BOORD… 
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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 verzorgde tuin 
behoort bij een uitnodigende gemeente.  
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 
 
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 
 
Creatieve ochtend: Op woensdag 4 mei wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend 
georganiseerd, waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt 
gaan. Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te handwerken, te puzzelen of een 
tijdschrift te lezen. Komt u gerust een keer langs, want u bent van harte welkom.  
Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363 
 
Contactmiddag: Dinsdag 10 mei is er weer een contactmiddag. We beginnen deze keer om 
15.30 uur. Aansluitend is er een broodmaaltijd.  
U kunt zich tot 6 mei opgeven bij Clarie Aarsen, tel. 2862700.   Ineke v.d. Arend. 
 

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 wel-
kom. Zegt het voort,  zegt het voort! Het Team. 
 

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 vrijwil-
ligers 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. 
 
 

De Voorhof plantenmarkt 7 mei:  
Op de zaterdag voor Moederdag, wordt de inmiddels bekende Voorhof plantenmarkt weer ge-
houden. Naast het perkgoed, de potgrond en tuinverzorgingsproducten zullen er nu ook activi-
teiten voor de kinderen plaatsvinden, zoals een kleedjesmarkt, grabbelen, spijkerslaan enz. Kin-
deren kunnen zich aanmelden voor de kleedjesmarkt bij Géline Boshuizen, tel. 06 4975 9449. 
De kosten zijn 2,50 euro en daarvoor krijg je ook een consumptiebon. Vanaf 8 uur kun je een 
plekje zoeken. De stand met wens- en condoleancekaarten zal er weer zijn, nu uitgebreid met 
een selectie van speelgoed. Stroopwafels van de Wombargse Stroopwafelbackerij zullen ook 
niet ontbreken. 
Aan de inwendige mens wordt ook gedacht. Koffie, thee, limonade, koek, broodjes knakworst 
en pannenkoeken zijn verkrijgbaar. 
Kortom een goede reden om a.s. zaterdag 7 mei naar De Voorhof te komen van 9.00 tot 14.00 
uur en elkaar te ontmoeten en te begroeten. 
Fleurige groet, het actiecomité. 
 
Vrijwilligersavond vrijdag 20 mei 2022: 
In en om De Voorhof zijn ruim 300 vrijwilligers actief die met hun talenten onze kerk kerk 
maken. Om jullie allemaal te bedanken, nodigt de kerkenraad jullie van harte uit voor de vrij-
willigersavond in De Voorhof op vrijdag 20 mei aanstaande. Van 17.30 uur tot 19.30 uur staat 
het eten en drinken voor jullie klaar. Ook jullie (oppas-/klein-) kinderen kunnen gewoon mee-
eten en zich vermaken op het springkussen. We zien jullie heel graag op vrijdag 20 mei! In 
verband met de catering willen we graag weten hoeveel mensen er zullen komen.  
Graag voor 9 mei a.s. een mailtje naar cobi.de.lange@pkndevoorhof.nl. 
 
Examenkandidaten:  

Voor veel scholieren uit Woudenberg is de komende periode een (in)spannende tijd: de exa-

mens en daarna wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP willen we graag de examen-
kandidaten namens PG De Voorhof een kleine attentie geven als ze in afwachting zijn van hun 
uitslag. Doe je zelf examens of doet uw (klein)kind/familielid examens, of kent u een jongere 

die examen doet, dan horen we dat graag. De kandidaten kunnen worden gemeld bij Cobi de 
Lange Cobi.de.lange@pkndevoorhof.nl Alvast bedankt! 
 
Beamerteam:   
Zit u graag aan knopjes en houdt u van een mooie kerkdienst waarin wij samen, tegelijkertijd 
en hetzelfde zingen? Dan zijn we op zoek naar u! Kom ons beamerteam versterken. Meld u aan 
via mirjan.schep@pkndevoorhof.nl of spreek één van onze beameraars aan. Doorstromen naar 
geluid- en camerabediening zit, bij belangstelling, ook in de mogelijkheden. 
 
Coronamaatregelen: De coronamaatregelen zijn vervallen. De handen ontsmetten bij binnen-
komst is nog steeds wenselijk. Aangezien Corona niet weg is, vragen we u wel om thuis te blij-
ven wanneer u of een van uw huisgenoten Corona (of Corona-gerelateerde klachten) heeft.  
 
Koffieochtend:  Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voor-
hof 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 be-
roep doen op ds Marten Jan Kooistra of een van de ouderlingen. 

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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