
 

 

 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar  
-  
 
 
 
 
Liturgische Bloemschikking: 
De liturgische kleur op deze zondag is rood. De kleur van liefde, vuur en warmte: de 
kleur van de Heilige Geest. De schikking is in dezelfde schaal en hoge vaas gemaakt als 
met Hemelvaart. In de hoge vaas is nu gloriosa geplaatst. Rood met gele ranke bloemen, 
die naar beneden reiken en zo de uitstorting van de Heilige Geest verbeelden. Aan de 
voet van de hoge vaas is een schikking gemaakt van rode en geel/oranje rode rozen, met 
daartussen (houten) vlammen, gele vrouwenmantel en oranje vuurpijlen. Ze stellen de 
vlammen en het vuur voor. De groene grashalmen verbeelden het waaien van de wind. 
Het vuur van de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. Else Harskamp, Kersentuin 69, is nu tijdelijk voor revalidatie naar 
Charim Revalidatie, t Hoge Goed 2, 3901 HS Veenendaal.  
 
Overleden: 
Op maandag 30 mei is overleden Engel de Kriek, in de leeftijd van 89 jaar. Engel woon-
de met zijn vrouw Ria aan de Dorpsstraat 32 I 
Op zaterdag 4 juni hebben we in een dankdienst voor zijn leven, in De Voorhof, afscheid 
van Engel genomen en hem daarna op de Algemene Begraafplaats begraven. We wensen 
Rie heel veel sterkte en Gods nabijheid toe. De gedachtenis is volgende week zondag. 
 
 
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 
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 5 juni 2022 
     Pinksteren 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof   10.00 uur  
Voorganger                         : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van Dienst      : Cor Kwakernaak 
Diaken       : Coby de Lange, Gerry Thiescheffer 
Organist          : Jaap van Dijk 
Lector                 : Gerda Streef 
Koster, Gastheer/vrouw      : Bertus Brouwer, Herman en Jantine Engel 
Kindernevendienst               : Janneke Smit 

Beeld, Beamer                  : Jacqueline van Ledden, Mariélle van Bentum 
Geluid          : Jozef Jan Vonhof 
Zingen 

Aanvangslied          : Opwekking 733 
Gloria            : Lied 705: 1, 2 en 4 
           : Opwekking 623 
Kindernevendienst: Vertelling n.a.v. Handelingen 2: 1 – 11 
Kinderlied          : Lied 683: 1, 2, 3 en 4 
Schriftlezing                     : Ruth 1: 16 – 2: 8 
                                          : Lied 686: 1 en 2 

        Overstap 
         : Lied 426: 1 en 2 
        Slotlied      : Lied 841: 1 en 2 
 
Tijdens deze dienst is er aandacht voor de overstappers Meino Wijnberg en Jennifer Moerman 
Er is ook Tienerdienst! 
 
Bij deze dienst:   Thema: In Vuur en Vlam                   
Vandaag op 1e Pinksterdag staan we stil bij de uitstorting van Gods Geest. Het wordt ook wel 

eens de verjaardag van de christelijke kerk genoemd. Op zich begrijpelijk want dat wonderlij-
ke gebeuren, waarover Handelingen 2 ons bericht, is hét begin van de kerk. Op die 1e Pink-

sterdag worden duizenden mensen geraakt door hetgeen daar, in Jeruzalem, gebeurt: Allen 
horen de discipelen, in hun eigen taal, spreken over de grote daden van God. In Handelingen 1 

en 2 lezen we dat de discipelen de eenheid en verbondenheid zoeken. Ze komen eendrachtig 
samen en bidden met elkaar. En dan gebeurt het: Gods Geest overkomt hen….Op meerdere 

plaatsen in de bijbel horen en lezen we over mensen die bezield en geïnspireerd worden/raken 
van Gods Geest en veelal overkomt het hen. We komen het ook tegen in het verhaal van Ruth. 

Als Moabitische is zij op de een of andere wijze gegrepen door de God van Naomi. Ze keert 
met Naomi terug naar Bethlehem en belijdt: ‘uw God is mijn God’. Naomi en Ruth hebben het 
één en ander aan teleurstellingen te verwerken gehad. Naomi wil zelfs dat ze haar Mara gaan 

noemen. Teleurstelling zien we ook bij de discipelen, het is met Jezus zo anders gelopen dan 
ze hadden verwachten. In onze kerk hangt, in het kader van Feest van de Geest, een schilderij 

over de brand in de Notre Dame. Ook een gebeurtenis met een enorme impact, die veel men-
sen bedroefd stemde. Tocht zien we in al deze situaties nieuw elan, nieuwe spirit, ontstaan. 

Ruth en Naomi valt veel goeds toe, de discipelen worden op een bijzondere wijze geïnspi-
reerd en na de brand van de Notre Dame kwam er een geweldige beweging opgang. In al deze 
gevallen kun je zeggen: de Geest van God vloeit, stroomt, brandt en waait. Als Gods Geest je 

overvalt dan blijken grenzen weg te vallen en word je in beweging gezet om hobbels te nemen, 
heuvels te effenen, reuzen te verslaan en nieuwe wegen in te slaan. Diezelfde geest proefde ik 

woensdagavond ook even op onze gemeenteavond.  
Laat het ons verder in Vuur en Vlam zetten…. 
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Collecte: 

1e Collecte: ZWO. Creëren van banen voor Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en 
Irak. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden 

Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en 
zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen.Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk 

kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale fami-
lies met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een 

eigen bedrijf. Zo kunnen we ook voor de Syrische vluchtelingen een lichtpunt zijn. 
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 
 
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 publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op 
het Pinksterfeest 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 nog geopend 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. 
 
Voedselbank Juni 2022:   
Wel, hoe gaan we dat deze maand juni nu eens handig in de supermarkt 'aanpakken'? 

Allereerst: handjes uit de mouwen steken. Volgende oefening: Handjes (én armpjes) strekken en 
vingers in de 'pak'houding brengen. Vingers om pak sap van uw keuze klemmen, handen terug-

trekken en pak in mandje laten vallen. Handen kunnen weer terug in de mouwen. Nog even de 1 
plus 1 gratis pakken sap betalen en dan, hup, droppen in het Voedselbankkrat in de Voorhof. 
Althans, dit is één van de vele mogelijkheden. Dus:  deze maand graag appelsappen, groente-en 

vruchtensappen of biologische sappen. Maar limonadesiroop is ook welkom. S(n)apt u? 
 
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 waarop alweer enthousiast gereageerd is om mee te doen. Ja ook ver-
schillende mensen uit De Voorhof doen mee. Net als vorig jaar willen we met zoveel mogelijk 
mensen in Woudenberg & Omstreken ons warm maken voor het werk van Compassion, deze 
keer in Haïti. 
Een ieder kan zich aanmelden om mee te bewegen op zaterdag 25 juni door 1,6 / 16 / 160 kilo-
meter of een veelvoud hiervan te wandelen, fietsen, Nordic Walken, hardlopen, mountainbiken, 
steppen of …… vul zelf maar in. Er zijn diverse routes. Het moment kun je zelf bepalen tussen 
6.00 en 22.00 uur. Je kunt je individueel of als groep aanmelden, of je kunt aansluiten bij één 
van de bestaande groepen. Een aantal jongeren gaan zich ’s avonds om 19.00 uur inzetten……. 
en gezellig als jij aansluit. 
Het gezamenlijke doel is zoveel mogelijk maal € 1,60 in te zamelen omdat er zovelen in extre-
me armoede leven en met hun gezin moeten rondkomen van minder dan € 1,60 per dag. 
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 muska-
thlon1euro60@gmail.com, dan kunnen we met elkaar routes delen en afspraken maken. Wil je 
telefonisch contact stuur dan een email met je telefoonnummer. Woudenbergers & Omstreken 
voor gerechtigheid hoopt op jouw deelname. 
Namens team Woudenberg & Omstreken 
Jaap, Jannette, Ronald, Sophie 
 
Samen aan tafel voor iedereen: 
U kunt zich zondag, 5 juni nog inschrijven in De Voorhof voor het laatste diner dit kerkseizoen 
dat op vrijdag 10 juni plaats vind.  
Het formulier ligt in de hal van De Voorhof zoals gebruikelijk. 
Let op attentie let op 
Opgave via telefoon en mail is aangepast!! 
Per mail: samenaantafel@pkndevoorhof.nl 
Mobiel: 0615532108 (Wil Kromhout) 
We verwelkomen u graag weer vanaf  17.00 uur. 
Tot spoedig. 
Het Team 
 

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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