
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Dhr. Dinus van der Linde (Maarten van Rossumweg 55) heeft na een val zijn enkel 
gebroken. 
- Mevr. Else Harskamp, Kersentuin 69,  is nu tijdelijk voor revalidatie naar  
Charim Revalidatie,  t Hoge Goed 7,  3901 HS Veenendaal. 

- Zaterdag 28 mei zijn Hans en Trudy Stoffer, Kersentuin 49, 3931SR, 40 jaar getrouwd. 
Wij wensen hen Gods zegen en nog vele jaren samen. 
 
 
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. 
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Exaudi 
(Hoor) 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur  
Voorganger                          : ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst                : Rob Koelewijn 
Diaken        : Anneke en Jan Boeve 
Organist           : Adrie Duizendstra 
Lector                  : Carolina van der Krans 
Koster, Gastheer/vrouw       : Ad Kleinveld,  Naomi van der Laan 
Kindernevendienst          : Peter van der Krans 

Beeld, Beamer                   : Jacqueline van Ledden, Reinier Vunderink 
Geluid           : André van Dijk 
 

Zingen 

Psalm van de zondag         : Psalm 27 : 1 en 4 

Gebed om ontferming na het ‘daarom zingen wij’ zingen we Lied 367-b. 
Loflied            : Lied 665 : 1, 2, 3 en 4 

Lied om de Geest               :  Lied 692 : refrein en 1 allen, 2 vrouwen, 
                                  3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 man-
nen, 8 en refrein allen 

                            Schriftlezing       : 1 Samuël 17 : 31 t/m 50 
          : Psalm 68 : 1 en 7 

       Schriftlezing       : Efeziërs 6 : 10 t/m 17 
                           Acclamatie       : Lied 339a 

          : Lied Hemelhoog 445 : 1 en 2  
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan, sterk in uw 

kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust 
in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch 
rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een 
lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
       Slotlied                                 : Lied 663 (op de melodie van gezang 234 -  
           Liedboek 1973) 
     
 
Feest van de Geest 2022: 
Van Hemelvaartsdag tot Pinkster is er weer Feest van DE Geest.  
Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Kunst, Pinksteren en Architectuur van  
kerkgebouwen. 
In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn de deelnemende kerken open voor het pu-
bliek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pink-
sterfeest en de architectuur van de kerkgebouwen. 
Het thema van Pinksteren is dit jaar IN VUUR EN VLAM. 
Ook in De Voorhof zal worden geëxposeerd door kunstenares Leonoor Vos. 
 Feest van de Geest is geopend op 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 mee-
nemen. Voor meer informatie zie ook de Schakel en de Website. 
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Collecte: 

1e Collecte: Protestantse Kerk - Jong Protestant. Diaconaat: ook voor jongeren. Diaconaal 
werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de 

Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen 
kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun 

jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om 
hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaco-

naal actief te blijven. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten vallen. Veel van 
ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te maken en bij de 
uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke re-
den 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 
 
Dinsdag 31 mei is er Bijbelkring in Groenewoude: 
De bijeenkomst is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door Alice Bossema . 
U bent van harte welkom . 
Een groet van Anneke Boeve . 
 
Creatieve ochtend: 
Op woensdag 1 juni 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 puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te lezen. 
Vanaf de volgende maand verandert de naam. Hannie van Veen legt in haar artikel over deze 
ochtend uit, waarom de naam gaat veranderen. Komt u gerust een keer langs, want u bent van 
harte welkom. Sarianne van Oosterum, Tel: 0630670363 
 
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 
 
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.  
 
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! 

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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