
 

 

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 
- Mevr. Ria van Dijk (Evertsenlaan 13) is opgenomen geweest in het MMC en heeft een 
operatie ondergaan. De operatie is goed geslaagd en Ria is inmiddels weer thuis.  
Wij wensen haar een voorspoedig herstel. 
 
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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 15 mei 2022 
Cantate 
(Zing) 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                          : ds. Titus Woltinge uit Amersfoort 
Ouderling van dienst                : Rien Stuivenberg 
Diaken        : Marja Overeem, Erna Banning  
Organist           : Berend van Surksum 
Lector                  : Johan Thiescheffer 

Koster, Gastheer/vrouw : Bertus Brouwer, Matthijs en Sirfra van der Haven 
Kindernevendienst          : Janneke Smit 
Beeld, Beamer                   : Jacqueline van Ledden, Ronald Maijen 
Geluid           : Martin Standaart 
 

Zingen 

Aanvangslied            : Psalm 98 vers 1 en 3  
             : Psalm 98 vers 4 
Gebed om ontferming met responsie : Lied 367-b 
Glorialied             : Lied 305 vers 1, 2, 3 

       Kinderen in het midden  
       Schriftlezing        :  Johannes 16 vers 5-16 
           : Lied 667 vers 1, 2, 3 
       Schriftlezing        : Johannes 16 vers 17-22 
           : Lied 667 vers 4.5.6 
           : Lied 655  
       Gebeden: afgewisseld met   : Lied 368 f 
       Slotlied        : Lied 840 vers 1, 2, 3 
 
 
 
 
Oecumenische leerdienst in de Catharinakerk. 
Vandaag, 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.   
 
Collecte: 
De Parochiële Caritas Instelling St. Maarten is de lokale Caritas organisatie die actief is 
binnen de Rooms-katholieke parochie Sint Maarten. Het doel is om mensen in nood weer te 
voorzien van die belangrijke eerste levensbehoeften, zodat ook zij weer een menswaardig be-
staan kunnen leiden. 
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Collecte: 

1e Collecte: Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat. Op adem komen in De Glind. Het dorp 
De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kun-

nen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en 
jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt 

genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.  
Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over 

het verder gewone dorp. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, cate-
chese 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 
 
Uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 1 juni 2022 
Beste gemeenteleden, 
Hierbij wil ik u namens de kerkenraad uitnodigen voor de gemeenteavond op 1 juni 2022 om 
19.30 u. in De Voorhof. 
Het College van Kerkrentmeesters presenteert dan het plan van aanpak m.b.t. de renovatie van  
De Voorhof. In het plan is aandacht voor o.a. de ventilatie en beeld en geluid. 
Aangezien het plan op dit moment nog door moderamen en kerkenraad  moet worden bekeken 
kan ik u op dit moment nog niet veel meer vertellen. 
Wat ik wel weet is dat u deze avond ook kunt volgen via Kerk-TV live.  
Namens de kerkenraad,  
Lia Stegehuis, scriba 
 
Vrijwilligersavond vrijdag 20 mei 2022: 
Aanstaande vrijdag 20 mei is de vrijwilligersavond. Voelt u zich wel aangesproken, maar u hebt 
zich nog niet opgegeven, doe dit dan nog snel (cobi.de.lange@pkndevoorhof.nl). Dan kan de 
catering hier nog op aangepast worden. We zien jullie graag op 20 mei om 17.30 in De Voorhof!  
Gemeenteavond op 1 juni 2022 om 19.30 uur: 
Presentatie renovatieplannen met betrekking tot de 'De Voorhof'. 
 

Examenkandidaten:  

Voor veel scholieren uit Woudenberg is de komende periode een (in)spannende tijd: de examens 
en daarna wachten op de uitslag! Vanuit de taakgroep JOP willen we graag de examenkandida-

ten 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 exa-
men doet, dan horen we dat graag. De kandidaten kunnen worden gemeld bij Cobi de Lange 

Cobi.de.lange@pkndevoorhof.nl Alvast bedankt! 
 
Krabbeldienst 22 mei: 
Volgende week zondag 22 mei is er weer een krabbeldienst. Een Krabbeldienst is speciaal voor 
peuters en kleuters, maar grote kinderen en volwassenen zijn uiteraard ook welkom. Krabbel-
diensten zijn hele laagdrempelige diensten, die qua vorm en inhoud afgestemd zijn op peuters. 
Ze duren in de regel tussen de 30 en 40 minuten. 
We hebben weer een leuke en feestelijke dienst voorbereid. Het thema is deze keer: ‘Jij hoort 
bij Jezus’.  Wij mogen bij Jezus horen, net zoals Woezel bij Pip hoort en buurman bij buurman, 

Bumba bij het circus, Jip bij Janneke en Peppa bij pappa en mamma big. 
Samen gaan we een paar leuke liedjes zingen, in het verhaal horen we dat we allemaal bij Jezus 
horen én we hebben weer een leuke activiteit bedacht.... De krabbeldienst begint om 16.00u en 
is in De Voorhof. Na afloop is er weer wat te drinken met iets lekkers. Kom je ook??!! 
Groet Géliene en Marten Jan 
 
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.  
 
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. 
 
 

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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