
 

 

 
 
Bloemen:   

 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Anton Veldhuizen (Maarten van Rossumweg 11) is na een Tia opgenomen in het MMC 
te Amersfoort. Hij ligt op afdeling d2 k-80. 
- Mevr. Else Harskamp, Kersentuin 69, is nu tijdelijk voor revalidatie naar 

Charim Revalidatie, t Hoge Goed 2, 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 
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 12 juni 2022 
     Trinitatis 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof om 10.00 uur  
               Oecumenische viering Catharina parochie en de Voorhof     
                                                                 
Voorgangers                         : Ds. Marten Jan Kooistra , Pastor Nelleke Spiljard 
Ouderling van Dienst      : Evert van Asselt 
Diaken       : Jan van Bentum, Ronald Maijen 
Organist          : Ton van Dienst 
Lector                 : Sierd Smit 

Koster, Gastheer/vrouw : Alexander Mateman, Sierd Smit 
Kindernevendienst          : Arieëne Koelewijn 
Beeld, Beamer                  : Mirjan Schep, Elizabeth Kooistra 
Geluid          : Jozef Jan Vonhof 
Zingen 

Aanvangslied          : Psalm 8b: 1,2,3 en 4 
Gloria            : Lied 706: 1,2,3 en 4 
Kindernevendienst:            Vertelling n.a.v. Ruth 3 
Kinderlied          : ‘Thuis’ 
Schriftlezing                     : Johannes 16: 12-15 

                                             : GVL 265 
        : Lied 653: 1,2,3 en 4 (GvL)(LB 652) 
        : Geloofsbelijdenis 
        Gedachtenis    : Lied 769: 1,4 en 6 
        : Vredeswens 
        Slotlied     : Lied 704: 1,2 en 3 
 
Thema: Bij wie ben je thuis 
 
Bij deze dienst:   

Vandaag is het zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Na zijn heilswerk gevierd te 
hebben (Goede Vrijdag en Pasen) spreken we over Gods ‘WEZEN’: Vader, Zoon en Geest. 
Elk van die drie personen is geheel anders en toch zijn ze geheel één. De triniteit verwijst naar 
de ‘diepten’ van God en zijn manier van aanwezig zijn. Gods overvloed mag worden gevierd. 

Die overvloed komen we ook tegen in het boek Ruth. In het 1e hoofdstuk is er nog weinig van 
die overvloed te merken. Het is juist veel kommer en kwel. Een gezin uit Bethlehem is ge-
vlucht naar Moab om aan de hongersnood te ontkomen. In Moab zijn de twee zoons getrouwd 
met Moabitische vrouwen. Vader Elimelech (‘God is koning’) is gestorven, de twee zoons 

Machlon en Kiljon zijn ook gestorven. De Moabitische Ruth is met haar schoonmoeder mee 
teruggegaan naar Bethlehem, een voor haar verder onbekende stad. Ze komen in Bethlehem 
aan het begin van de gersteoogst. Ruht gaat op het veld van Boaz aren lezen: ze raapte de rest-
jes op die achterbleven. 
Vandaag lezen we hoofdstuk 3 Het verhaal over de nacht op de dorsvloer, is een verhaal over 

trouw en ontferming, en ook over liefde. Ruth moet zich baden, inwrijven met olie en naar de 
dorsvloer gaan. Daar gaat ze liggen bij de voeten van Boaz. Boaz noemt Ruth een sterke, vitale 
en moedige vrouw, die met het gevaar voor ogen een oplossing presenteert. Een nieuwe toe-
komst breekt aan. 
In Johannes 16 wijst Jezus ons op de Geest van de waarheid die ons, wanneer hij komt, de weg 

zal wijzen naar de volle waarheid. Bij Hem mogen we thuis zijn…..   
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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 personen, vrijwillige hulpdienst, interker-

kelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg 
en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten 
worden voor aankoop en onderhoud van geluid- en beeld apparatuur die regelmatig in de kerk 
gebruikt wordt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-

tra’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 

 
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 verschil-
lende mensen uit De Voorhof doen mee. Net als vorig jaar willen we met zoveel mogelijk men-
sen 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 extreme 
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          

muskathlon1euro60@gmail.com, dan kunnen we met elkaar routes delen en afspraken maken. 
Wil je telefonisch contact stuur dan een email met je telefoonnummer. Woudenbergers & Om-
streken voor gerechtigheid hoopt op jouw deelname. 
Namens team Woudenberg & Omstreken 
Jaap, Jannette, Ronald, Sophie 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun me-
ning geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Ver-
oordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter 
de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. 
Deze zondag vragen wij uw handtekening voor de Algarijnse Mohamed Benhlima: 
Hij kreeg de doodstraf 
De Algerijnse Mohamed Benhlima is een activist en ex-militair die de corruptie die hij zag bij 
het leger naar buiten bracht. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Begin 2021 kreeg hij 20 
jaar cel voor onder meer het ‘verspreiden van nepnieuws’. Vorige week kreeg hij te horen dat 
hij ook ter dood is veroordeeld omdat hij zou spioneren en zonder toestemming het leger had 
verlaten. 
Roep de president van Algerije op het doodvonnis van Mohamed Benhlima in te trekken en 
hem onmiddellijk vrij te laten. 
Benhlima nam in 2019 ook deel aan een vreedzame protestbeweging tegen de Algerijnse over-
heid. Sinds 2021 pakten de autoriteiten honderden activisten en journalisten op die hierbij be-
trokken waren. Ze worden op basis van vage aanklachten, zoals terrorisme, vastgezet. 
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. 
Amnestygroep Woudenberg 
 
Oproep: Wij zijn opzoek naar jouw!  
In de dienst van 6 maart hebben Ansel Standaart en Mirjan Schep al wat toegelicht over het 

project “Te story of…Abraham”.  In de schakel van april is hier meer over geschre-
ven. Inmiddels hebben zich al veel mensen aangemeld, maar toch kunnen we nog niet al-
le posities invullen. Wij zijn in ieder geval nog op zoek naar:   

• Tenoren voor het koor en mogelijk solo  

• Dwarsfluittist(e)  

• Trompettist(e)  

• Akoestisch Gitarist(e)  

• Elektrisch Gitarist(e)  

• Basgitarist(e)  
• Financiële ondersteuning  

• Gastheer/vrouw  
Op 15 juni 2022 hebben we 19:30u een bijeenkomst in de Voorhof gepland. Je bent dan van 
harte welkom als je mee wilt doen en anders kan je mailen naar storyof@pkndevoorhof.nl  
We zien je graag.  
Namens het kernteam, Marten-Jan Kooistra, Mirjan Schep, Gerda Streef, Ansel en Mar-
tin Standaert. 

 

Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Lia Stegehuis-Meijer -  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 
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