
 

 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 

 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- De heer Anton Veldhuizen (Maarten van Rossumweg 11) verblijft tijdelijk voor revali-
datie in het Zonnehuis in Doorn (adres Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn) kamer 129. 
- Mevr. G.L. Tel-de Jong (Kersentuin 38) verblijft tijdelijk in het Zonnehuis in Doorn. 
(adres Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn). 
- Mevr Harskamp verblijft in Charim Revalidatie Veenendaal. 
‘t Holle Goed 2, 3901 HB 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 
 
 

Bijbelkring Groenewoude: 
Dinsdag 28 juni is er Bijbelkring in Groenewoude . 
Het begint om 15.30 uur tot 16.30 uur en ds. Pieter Koekkoek heeft de leiding . 
U bent van harte welkom . 
Een groet van Anneke Boeve . 
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 26 juni 2022 
Tweede Zondag na Trinitatis      

     

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof om 10.00 uur  
                                         
Voorganger                     : Ds. Pieter Koekkoek 
Ouderlingen           : Rob Koelewijn 
Diaken           : Marja Overeem, Erna Banning 
Organist           : Piet de Vries 
Lector                     : Alice Bossema 
Koster, Gastheer/vrouw         : Erwout Blokhuis, Corinne Stuivenberg en  

        Daphne Blokhuis 
Kindernevendienst  : Annemiek van der Wansem 
Beeld, Beamer         : Johan Schep, Mirjan Schep 
Geluid  : Martin Standaart 
 
Zingen 

 
Aanvangslied  : Psalm 16:1,3 
Kyriegebed 

           : Lied 146c:1,4 
       Kindernevendienst 
       Lezing        : 1 Koningen 19:19-21 
           : Lied 807:1 
       Lezing        : Lukas 9:57-62 
           : Lied 807:3,5 
           : Lied 346:1,2,3,4 
                           Gedachtenis        : Lied 8b 
       Slotlied         : Lied 984:1,4,5,6 
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         etiket 
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Collecte: 

1e Collecte: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat. Hulp en perspectief voor mensen zonder 
papieren. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld 
omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten 
en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in 
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met 
advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief te laten functioneren.  
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. 
 
Uitnodiging: 
Enige weken geleden mochten wij in De Voorhof een groep Syrische gasten ontmoeten. We aten 
dronken en dansten samen en luisterden naar elkaars verhalen. Wij hebben nu een uitnodiging 
ontvangen om hen te bezoeken in hun gemeente in Delft op zaterdag 2 juli van 16.00-2000 uur. 
Er kunnen maximaal 10 mensen mee. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mocht u graag mee willen 
en de ontmoeting met Syrische Christenen zo voortzetten dan kunt u zich melden bij Gerrit Jan 
Busser. 

Vakantie: 
Ds. Marten Jan Kooistra heeft vakantie van donderdag 23 juni tot en met dinsdag 19 juli. Voor 
pastorale zaken kunt u contact opnemen met onze ouderling, wijk coördinator Arend Hoogers 
tel. 06 42101137, e mailadres:  a.j.hoogers@hccnet.nl 
Als u in deze periode een predikant nodig heeft, kunt u een beroep doen ds. Pieter Koekkoek. 

 
Muskathlon zaterdag 26 juni (doneren kan ook achteraf) 
Doe je ook mee? Neem (kort) de tijd tussen 6.00 en 22.00 uur. 
Hieronder zie je diverse mogelijkheden. 
En mooi als zoveel mogelijk mensen € 1,60 of een veelvoud hiervan wil doneren 
voor het goede doel Compassion in Haïti. 
https://home.muskathlon.nl/deelnemers/muskathlon-1euro60# 
-1,6 wandelroute https://www.route.nl/wandelroute/2456881/1-6muskathlonwandelen 
-16 km fiets-, wandel-, hardlooproute https://www.route.nl/fietsroute/2588021/muskathlon-
fietsroute-16-km 
-16 km mountainbike route Den Treek (rode route, vignet benodigd) 
-160 km racefietsen 
We kunnen je eventueel toevoegen aan een groepje. Tijdstip wordt dan overlegd, geef indien 
nodig voorkeur door. Er zijn mooie routes vanaf de parkeerplaats aan de Treekerweg (t.o. Berg-
zicht) beschikbaar. Woudenberg & Omstreken voor gerechtigheid hoopt op jouw bijdrage. 
Meer info: muskathlon1euro60@gmail.com / 06-11286220. 
Jaap, Jannette, Ronald, Sophie 
P.S. Als je een kind kunt sponsoren helpt dat enorm om ons bedrag te halen en je moet eens 
weten wat dit voor het betreffende kind en zijn/haar gezin betekent….. 
Vraag vrijblijvend informatie op. 
  
 

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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