
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
-  
 
Berichten uit de Gemeente:   
- - Dhr. Bertus Mulder (Geeresteinselaan 33) is  tijdelijk voor revalidatie opgenomen in 
het Zonnehuis, Zonnehuis 3, 3941RB Doorn 
 
 
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 Mei 2022:   
Zullen we eens een nieuwe slogan vastleggen voor de voedselbank? 
In ieder geval dan  voor de maand Mei?  
"Ik besta en eet deze maand pasta!! 
Daar is alles mee gezegd. Deze maand graag alle  soorten deegwaren/pasta's 
zoals bijv. spaghetti, ravioli, lasagne, macaroni, tagliatelle,  enz. 
En een pastasausje mag er ook wel bij als dat mogelijk is.  
Per slot van rekening wil niemand op een 'droogje' zitten. toch? 
U wordt weer hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
 
Power Point en muzieknoten: 
Al vele jaren wordt de liturgie van de kerkdienst geprojecteerd. Ook worden de diensten 
uitgezonden met behulp van de digitale media. Soms wordt er gevraagd om bij de lie-
deren ook de muzieknoten te laten zien. Met de huidige apparatuur is dat lastig: het wordt 
of onscherp voor de kerkgangers in De Voorhof of onduidelijk voor hen die de kerk-
dienst digitaal meebeleven. Gelukkig hebben we in de hal liedboeken liggen die gebruikt 
kunnen worden. Daarnaast wordt er nagedacht over de aanschaf van apparatuur waardoor 
iedereen waar dan ook op een duidelijke manier de kerkdienst kan mee vieren. 
Het moderamen 
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 8 mei 2022 
Jubilate 
(juicht) 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                            : ds. Leen de Ronde uit Tiel 
Ouderling van dienst                  : Alice Bossema 
Diaken          :  Anneke en Jan Boeve 
Organist             : Ton van Dienst 
Lector                    : Alice Bossema 

Koster, Gastheer/vrouw   : Albert Timmerman, Gerda Holl 
Kindernevendienst            : Géliene Boshuizen 
Beeld, Beamer                     : Jacqueline van Bentum, Jan van Bentum 
Geluid             : Jozef Jan Vonhof 
 

Zingen 

Aanvangslied   : Psalm 100: 1,2, en 3 
    : Psalm 100: 4  
Glorialied   : Lied 652:1,2 ,3 en 4 
Kindernevendienst 

       Lezing OT        : Numeri 27:12-23 
           : Lied 319:1 en 2 
       Lezing NT        : Johannes 13:31-14:3  
           : Lied 319:5,6 en 7 
           : Lied 667: 1,2,3,5,6 
       Slotlied        : Lied 653: 1,6 en 7 
 
 
 
 
 
Oecumenische leerdienst in de Catharinakerk. 
Zondag 15 mei om 19:00 uur 
Thema: "In vuur en vlam".  
Voorganger: Rob Koelewijn. 
We staan tijdens deze dienst stil bij Feest van de Geest - een vooruitblik op Pinksteren dus. We 
gaan enkele kunstwerken bekijken en ons bezinnen op het thema. Ik heb gekozen voor wat 
bekendere liederen. We hopen op een mooie en inspirerende dienst.  
U komt toch ook?  Van harte aanbevolen,  
Namens taakgroep Verdieping & Ontmoeting.   
 
 
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 persoon 
van Ellis Dijkstra. Wellicht zingt u graag en wilt u ook deel uit maken van de cantorij, 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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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, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst 
brengen extra kosten met zich mee. 
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 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
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. 
OEKRAINE Op dit moment vindt er een verschrikkelijke oorlog plaats in Oekraïne. Op 24 fe-
bruari vielen Russische tanks het land binnen. Sindsdien zijn er al honderden burgers omgeko-
men, onder wie kinderen. De VN meldt dat er al meer dan 3 miljoen mensen Oekraïne zijn ont-
vlucht. Duizenden levens staan op het spel. Roep de Russische ambassadeur in Nederland op om 
er bij de regering in Moskou op aan te dringen het geweld te stoppen, burgers te beschermen en 
het internationaal recht te respecteren. Amnesty-onderzoekers vonden onweerlegbaar bewijs dat 
de Russische troepen het internationaal oorlogsrecht en mensenrechten schenden in Oekraïne. Zo 
vallen er burgerdoden bij aanvallen in woonwijken, zijn er aanvallen op beschermde gebouwen 
zoals ziekenhuizen en scholen en zet Rusland verboden wapens als clusterbommen in. Dat zijn 
mogelijk oorlogsmisdrijven. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. En de verantwoordelijken moe-
ten worden berecht. Kom in actie en onderteken de brief in de hal.  
Amnestygroep Woudenberg 
 

Contactmiddag: 
Dinsdagmiddag, 10 mei, is er weer een contactmiddag. Aanvang: 15.30 uur.  
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. 
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. 
 
Vrijwilligersavond vrijdag 20 mei 2022: 
In en om De Voorhof zijn ruim 300 vrijwilligers actief die met hun talenten onze kerk kerk ma-
ken. Om jullie allemaal te bedanken, nodigt de kerkenraad jullie van harte uit voor de vrijwilli-
gersavond 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. 
 
 

 
Gemeenteavond op 1 juni 2022 om 19.30 uur: 
Presentatie renovatieplannen met betrekking tot de 'De Voorhof'. 
Volgende week meer .... 
 

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! 
 
Bezorger gezocht: 
Al jaren wordt er door verschillende mensen een groot letterexemplaar van de zondagsbrief bij 
ouderen in onze gemeente bezorgd. Eén van onze bezorgers is gestopt. Nu zijn we op zoek naar 
iemand die op vrijdag deze zondagsbrieven wil bezorgen. 
U bent 1 keer in de 4 weken aan de beurt.  
Inlichtingen bij Annelies Veldhuizen, Tel 033-2861861 
 
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. 
 

Inzamelactie voor de Voedselbank:  
Op zaterdag 14 mei wordt bij de Jumbo in Woudenberg een inzamelactie van artikelen gehou-
den 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. 
 
Coronamaatregelen:  
De coronamaatregelen zijn vervallen. De handen ontsmetten 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.  
 
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.  
 
 
 

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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