
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Dhr. Bertus Mulder (Geeresteinselaan 33) is sinds zaterdag 21 mei weer thuis. 
- Dhr. Dinus van der Linde (Maarten van Rossumweg 55) heeft na een val zijn enkel 
gebroken. 
- Mevr. Else Harskamp, Kersentuin 69, wordt maandag 23 mei geopereerd in Ede. 
Een dag later gaat Else voor revalidatie naar Charim Revalidatie, ‘t Hoge Goed 7,  
 3901 HS Veenendaal. 

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. 
 
Feest van de Geest 2022: 
Van Hemelvaartsdag tot Pinkster is er weer Feest van DE Geest. De openingsavond is 
a.s. woensdag 25 mei om 20.00u in de Michaël kerk in Leersum (inloop vanaf 19.30u). 
Er is een aantrekkelijk programma met o.a. een optreden van het popkoor van Jeanine 
Roos. Een video presentatie van de kunstwerken en een verhaal van Kees Posthuma. Ook 
de verschillende kunstenaars zijn aanwezig. 
Ook in de voorhof zal worden geëxposeerd door kunstenares Leonoor Vos. Feest van de 
Geest is geopend op 26, 28 en 29 mei en op 4, 5, en 6 juni telkens van 13.00 -17.00u. Er 
is een mooie fietsroute langs de verschillende kerken. Bij de uitgang kunt u een folder 
meenemen. Voor meer informatie zie ook de Schakel en de Website. 
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 22 mei 2022 
Rogate 
(Bidt) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                          : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                : Rien Stuivenberg 
Diaken        : Jan van Bentum, Jan Boeve 
Organist           : Wim van Hoek 
Lector                  : Erna Veldhuizen 
Koster, Gastheer/vrouw       : Bertus Brouwer, Erna Veldhuizen 

Kindernevendienst          : Annemiek van der Wansem 
Beeld, Beamer                   : Ab van den Pol, Mirjan Schep 
Geluid           : Jozef Jan Vonhof 
Zingen 

Aanvangslied           : Psalm 66: 1, 3 en 7 
Gloria             : Psalm 146c : 1, 4 en 7 
Kindernevendienst          : Vertelling n.a.v. Johannes 14: 23 – 29  
Kinderlied            : Lied 79 (Evangelische liedbundel) 
Schriftlezing            : Joël 2: 21 – 27  
                : Openbaring  21: 10 – 11 & 24 – 27 

         : Psalm 67: 1 en 3 
         : Lied 904 : 1, 2 en 5 
                           Slotlied      : Lied 501: 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel) 
      Zegen   
                                                   : Lied 501: 1 (Evangelische liedbundel)            
Bij deze dienst:  Thema: Ik heb iets voor je…              

We zitten midden in de zogenaamde Paastijd. Een tijd waarin er veel is om voluit blij en dank-
baar te zijn. Op de Paaszondagen ontvouwt zich een brede waaier van dankbaarheid. Zo wor-

den wij vandaag allereerst bepaald bij de vreugde om het goede leven.: om de akkers die in 
bloei staan, de dieren die kunnen opleven en de mensen die in de regentijd de vruchtbaarheid 
voor ogen zien (Joël 2). 

Jezus heeft zijn leerlingen verteld dat hij naar zijn Vader zal gaan. Daarbij heeft hij onder an-
dere het beeld van een huis gebruikt. In het huis van de Vader zijn veel kamers; Jezus zal een 

plek voor zijn leerlingen gereed maken en daarna terugkomen. In de tussentijd is voor hen de 
vraag hoe zij verder moeten. Als Jezus naar de Vader gaat, is hij dan niet meer bij hen? Vlak 

voor het verhaal van Jezus’ lijden is die vraag goed te plaatsen, tegelijk laat die vraag zich ver-
binden met Hemelvaart. Als Jezus naar de hemel gaat, hoe kunnen de mensen op aarde dan 

verder…? 
 
Krabbeldienst 22 mei, 16.00 uur in De Voorhof; 

Vanmiddag is er weer een Krabbeldienst. We hebben weer een leuke en feestelijke dienst 

voorbereid. Het thema is deze keer: ‘Jij hoort bij Jezus’.  Wij mogen bij Jezus horen, net zo-
als 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 

 
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.     
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Collecte: 
1e Collecte: Protestantse Kerk - Missionair werk. Oog voor kinderen in pioniersplekken. Ken-
merkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoe-
ken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen 
past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de 
kidsclub en Badhuis For Youth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede 
gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn 
door heel Nederland.  
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
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 
 
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 examenkandidaten namens PG De Voorhof een kleine attentie geven als ze in afwach-
ting 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! 
 
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.  
 
Uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 1 juni 2022: 
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 Kerkrentmeester presenteert op deze avond een advies 
voor de verbouwing/renovatie van De Voorhof, met name over wat op korte termijn noodzake-
lijk is. Hoewel we u tijdens deze avond het liefst persoonlijk ontmoeten, kunt u de avond ook 
volgen via Kerk-TV live, de avond is niet terug te zien op kerkdienst gemist, dit i.v.m. cijfers die 
gepresenteerd worden.  
Namens de kerkenraad, Lia Stegehuis, scriba 
 
Jaarcijfers 2021 CvK en Diaconie: 
De jaarcijfers 2021 van CvK en Diaconie kunt u vinden op de website van De Voorhof onder het 
kopje: Organisatie->College van Kerkrentmeester of Organisatie->Taakgroep Diaconaat 
De cijfers liggen vanaf vrijdag 20 mei ook ter inzage in De Voorhof. 
Wanneer u vragen hebt kunt die aan de penningmeesters stellen, eventueel via de scriba. 
 
Workshop Thjum Arts (13 t/m 15 jaar / 16+) 
SAVE THE(ATER) DATE: zondagavond 26 juni 2022 19.00 uur 
Ben jij er ook bij? Nodig je ook andere jongeren uit? Hoe meer hoe leuker, iedereen is welkom! 
Want dit wil je toch meemaken………Als Thjum het podium opkomt, gebeurt er iets. Met zijn 
droogkomische doordachte stijl weet hij alledaagse onderwerpen op een originele manier te be-
kijken. Hij onderzoekt het leven op een dusdanige manier dat je na afloop niets anders kan zijn 
dan onder de indruk. Thjum Arts (1993, Nijmegen) heeft altijd met veel plezier het toneel be-
klommen. Toch was het pas op zijn achttiende dat er iets bijzonders gebeurde……. en daarna 
stopte het niet meer. Verdieping & Ontmoeting, Ontmoeting@pkndevoorhof.nl 
Laat even weten als je interesse hebt in de workshop, dan houden we je op de hoogte. 
 

Zaterdag 25 juni: Muskathlon@home 
Een landelijk initiatief waarbij ook verschillende mensen uit De Voorhof meedoen. We willen 
met zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk maal € 1,60 inzamelen voor het goede doel. Een 
ieder kan zich aanmelden om mee te bewegen op een tijdstip (kort of lang) tussen 6.00 en 22.00 
uur op zaterdag 25 juni door 1,6 / 16 / 160 kilometer actief te zijn. Een aantal jongeren gaan 
zich ’s avonds om 19.00 uur inzetten……. en gezellig als jij aansluit. Meld je aan Je kunt je 
aanmelden via home.muskathlon.nl. Kies voor team ‘1euro60’ als je mee wilt doen met het 
team van Woudenberg & Omstreken. Stuur ook even een email naar  
muskathlon1euro60@gmail.com, dan kunnen we met elkaar routes delen en afspraken maken.  
Namens team Woudenberg & Omstreken, Jaap, Jannette, Ronald, Sophie 
 
Donderdag 26 mei  Hemelvaartsdag 
10.00u de Voorhof 
Predikant                   : ds. Marten Jan Kooistra 
1e Ouderling                : Evert van Asselt 
Diaken                          : Jan Holl 
Lector                           : Annemiek van der Wansem 
Organist                        : Jaap van Dijk 
Beeld, Beamer              : Ab van den Pol,  Mariëlle van Bentum 
Geluid                         : André van Dijk 
Koster, Gastheer/vrouw         : Bertus Brouwer, Louise en Sophie Wijnberg 
  
Thema: Zegenend naar boven….          
Aanvangslied   : Psalm 47: 1 en 2 
    : Lied 863: 1, 5 en 6 
Gebed bij de opening van het Woord 
1e  Lezing    : Exodus 20: 22-24 
    : Led 806: 1, 2 en 3 
2e Lezing   : Lucas 24: 48b-53,   Handelingen 1: 6-11 
     : Lied 663: 1 en 2 (we zingen op melodie 234 LbvK) 
     : Lied 667: 1 t/m 6 
Geloofsbelijdenis 
    : Lied 675: 1 
Gebeden 
Slotlied    : Lied 657: 1 en 4 
 
Collecte voor onkosten van het feest van de Geest.  
Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van 
Kerkgebouwen. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor het pu-
bliek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pink-
sterfeest en de architectuur. 
 
De bloemengroet gaat naar:  
 
 
 
 

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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