
 

 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Dhr. Anton Veldhuizen (Maarten van Rossumweg 11) verblijft tijdelijk voor revalidatie 
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). 
 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. 
Via de zondagsbrief vragen wij uw aandacht voor Amnesty International, want Wereld-
wijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun me-
ning geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. 
Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces opgesloten. Vreedzame demon-
stranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het 
zichtbaar aan de wereld. 
Deze zondag vragen wij uw handtekening voor drie Thaise activisten. 
De Thaise activisten Netiporn ‘Bung’ Sanesangkhom, Nutthanit ‘Bai Por’ Duangmusit 
en Tantawan ‘Tawan’ Tuatulanon zitten gevangen. De enige reden: ze vroegen mensen 
op straat in Bangkok naar hun mening over de verkeersblokkades die worden opgewor-
pen als de koning erdoor moet. Het beledigen van de koning wordt in Thailand zwaar 
bestraft. 
Tawan is onder huisarrest geplaatst. Bung en Bai Por zitten in de gevangenis. Ze gingen 
op 2 juni in hongerstaking omdat hun borgtocht keer op keer werd afgewezen. Het gaat 
erg slecht met de gezondheid van Bung. 
Kom in actie en onderteken de brief in de hal. 
Amnestygroep Woudenberg 
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 10 juli 2022 
 

Vierde Zondag na Trinitatis      

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof om 10.00 uur  
                                         
Voorganger                    : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderlingen          : Alice Bossema 
Diaken          : Cobi de Lange, Tiny van Dijk 
Organist          : Ton van Dienst 
Lector                    : Trudi Stoffer 
Koster, Gastheer/vrouw        : Alexander Mateman, Gerda Holl 

Kindernevendienst  :  
Beeld, Beamer         : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid  : Jozef Jan Vonhof 
 

Zingen 

Aanvangslied  : Lied 48:1,3 
Bemoediging en groet 
Kyrie:   : Lied 274:1 
Gesproken gebed 
   : Lied 274 

        Gloria        : Lied 305 
        Gebed 
        Kinderverhaal       : Lukas 10:25-37 
           : Lied 320:1,2,5 
       Schriftlezing       : Deuteronomium 30:9-14 
           : Lied 316 
           : Lied: 1007 
       Dankgebed + gezongen Onze Vader : Lied 1006 
       Slotlied         : Lied 1016 

 
 
 
 
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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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 perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt wor-
den 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 

 

 
Voedselbank Juli/augustus 2022:   
Voor de maanden juli en augustus willen we graag uw persoonlijke aandacht. 
Allereerst natuurlijk voor de preek maar daarna toch wel voor de voedselbank. 
Persoonlijke aandacht in dit geval voor verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld shampoo, dou-
cheschuim, tandpasta en tandenborstel, huidlotion, deodorant en handcrème. 
En als wij van onze kant dit  nu ook nog even persoonlijk verzorgen is het kringetje rond.  
Met dank aan u. 
 
Samen aan tafel voor iedereen: 
We gaan weer beginnen en wel op vrijdag 12 augustus. 
Aanmelden voor deelname gaat in het vervolg per mail via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of 
via de inschrijfformulieren in de hal van De Voorhof op de zondagen van 31 juli en 7 augustus. 
We zoeken nog een paar vrijwilligers die af en toe ons op een vrijdag willen assisteren. 
Ook een chauffeur om een aantal personen te brengen en te halen is van harte welkom.  
Een kwestie van hoogstens 2 x 10 min. Dat moet toch kunnen, is het niet? 
We houden u op de hoogte. 
Het Team. 

Samen aan tafel voor iedereen. 
Correctie: 
In de Schakel stond vermeld  dat we op vrijdag 12 september weer beginnen met onze diner bij-
eenkomsten. Los van het feit dat 12 september een maandag is hebben we de begin maand  in-
middels ook aangepast. We gaan namelijk in augustus weer beginnen en wel op vrijdag  12 au-
gustus 2022 zoals al vermeld werd in de vorige Zondagsbrief.  
Dus vrijdag 12 augustus zien we uw komst weer graag tegemoet. 
Het Team. 
 

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. 

 
 

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. 


