
 

 
 
 
 
 
Bloemen:  
-  
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt ge-
durende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
Collecte:  
1e Collecte: Eredienst en kerkmuziek: Zingen en bidden op de adem van de getijden. Op het 
gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten 
zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daar-
naast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vierin-
gen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
-  
 
 
De zondagsbrief en de nieuwe privacywetgeving: 
Vanaf eind mei gaan er strengere regels gelden rondom privacy, en hoe organisaties 
(en dus ook kerken) hiermee om moeten gaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze ge-
meente. In de zondagsbrief komt u regelmatig namen en adressen van gemeenteleden 
tegen. Denk maar aan de 'Bloemengroet' en 'Berichten uit de gemeente'. Onder de nieu-
we regels moeten we echter terughoudender omgaan met het publiceren van naam- en 
adresgegevens. Daarom zal vanaf deze week de zondagsbrief die op de website wordt 
geplaatst, deze  persoonlijke gegevens niet meer bevatten. De geprinte zondagsbrief die 
u wekelijks in de kerk ontvangt, blijft zoals u gewend bent.  
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22 april 2018 

Jubilate 
(Juicht) 

10.00 uur   
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Gerrit Jan Busser 
2e Ouderling     : Bert Boels 
Diakenen     : Henny Voogt, Meino Huisman 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Berthe Strengers 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Mariëlle Timmerman, August Wijnberg 
Beeld en geluid    : Ronald Maijen, Reinier Vunderink 
Zingen     : Psalm 66: 1 en 3 
      : Lied 836: 1, 2 en 5 
      : Lied 305: 1, 2 en 3 
Kinderen in het midden 
      : Lied 23d: 1 en 2 
Schriftlezing:        : Genesis 6: 1-4 
      : Lied 791: 1, 2 en 6 
Schriftlezing                   : Johannes 10: 11-16 
      : Lied 23c: 1, 2, 3 en 5 
      : Lied  653: 1, 6 en 7 
Gebed afsluiten met     : Evangelische liedbundel 466   
      :  Lied  971: 1, 2 en 3 
Bij deze dienst: Thema: De goede Herder              
Deze zondag wordt ook wel ´zondag Goede Herder genoemd. Het beeld van de goede herder 
hing vroeger in veel huiskamers als een romantische pastorale: Jezus met een verheven blik en 
veel makke schapen. Zo was het verhaal van de goede herder ingepast in de negentiende-
eeuwse devotie. Het beeld van Jezus als de goede herder is een van de vele voorstellingen uit 
het Johannes-evangelie die willen aangeven dat er meer is dan onze beperktheid kan bevatten. 
Het verwijst naar een werkelijk-heid die wij niet kunnen naderen door te redeneren of te (be)
grijpen, en die wij dus ook niet zo kunnen overdragen. Op z'n best kan iemand het onmogelijke 
als een mogelijkheid van God aannemen, en ver-wachten dat die werkelijkheid van God hem 
ooit geopenbaard zal worden. De goede herder staat tegenover de huurling. Deze beelden wa-
ren in de tijd van Jezus actueel. Ieder-een wist wat herders en huurlingen waren. In onze tijd 
kunnen we wijzen op regeringsleiders. Er zijn er die hun leven wijden aan hun mensen; er zijn 
ook dictators die hun volk slachten en verstrooien. Ook onze omgang met bet milieu kan nieu-
we beelden opleveren. Het behoeden van bet milieu geeft toe-komst; vernietiging maakt leven 
onmogelijk. Op deze wijze kunnen we bet Bijbelse beeld van de goede herder toelichten. 
 
 
 
 
 
 
18.30 uur:   Oranje zangdienst 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Bertina van de Wetering   :  
Diakenen     : Helen Jansen 
Organist     : Piet de Vries     :  
Koster     : Anton Veldhuizen 
 
 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

 
Voedselbank April 2018: 
Ja, ja, we hebben in de maand april een heel programma voor de boeg. Een wasprogramma zoge-
zegd. Deze maand graag  wasmiddelen. Maakt u er maar een mooie wascombinatie van. Pro-
ducten voor de witte was, de zwarte was, de voor was of bonte was. TIP. Niet allemaal tegelijk 
naar de supermarkt anders komt u wellicht in een lange (wasse)rij te staan. Maar wat u 
ook  aanschaft; 't is altijd goed. Kunnen  we tenminste eind april zeggen; alles was.goed!  
Hartelijk dank. 
 
Oranjezangdienst: 
Zondag 22 april a.s. zal weer een Oranjezangdienst gehouden worden in De Voorhof, Aanvang 
18.30 uur. De dienst heeft als thema: “Vrijheid, wat doe jij er mee…?” Voorganger is Ds. Marten 
Jan Kooistra. Ook zal Muziekvereniging Fidelio weer haar medewerking verlenen. In deze dienst 
zullen we bekende volksliederen zingen.  U bent allen van harte welkom. Na de dienst is er gele-
genheid om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje  koffie of thee. 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 24 april lezen we weer een gedeelte uit de grondtekst van de bijbel. Deze keer Gene-
sis 11:1-9 en Handelingen 2:1-24 
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. Vertalingen liggen gereed in de hal van de kerk 
 
Doopdienst: 
Volgende week zondag 29 april zal de heilige doop worden bediend aan Xem, zoon van Pieter en 
Leonie Vink en David, zoon van Gerrit-Jan en Eva Busser. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag,29 april, komt de alleengaanden/alleenstaandengroep weer bij elkaar. 
Na de dienst. In de soos. Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Zaterdag 5 mei grote boeken- en CD/platenmarkt in de Voorhof: 
U komt toch zeker ook??? 
Vanaf 09.30 uur tot 16.00 uur kunt u eindeloos snuffelen. Een enorme hoeveelheid boeken, ge-
sorteerd naar genres (Kunst, romans, geschiedenis, bladmuziek, grote letters, etc) en heel veel 
platen en CD's ook gesorteerd, staan dan uitgestald om door u/jou bekeken en gekocht te worden. 
Zo veel, zo mooi en zo goedkoop zag u het nog nooit. Als u iets zoekt dan is het bijna zeker bij 
ons te vinden en als u niets zoekt vindt u vast nog wel iets bij ons zoals de gezelligheid met een 
kopje koffie en met cake. 
Kortom zo’n geweldige happening mag u niet missen. 
 

Fietsen voor Moldavië: 
Beste mensen wij zijn sinds 2005 bezig met transporten naar Moldavië  wat we met veel plezier 
en voldoening hebben gedaan. Maar nu is voor ons  het moment gekomen om te stoppen om di-
verse redenen. In Augustus dit jaar zullen we het laatste transport uitvoeren. Tot eind juni kunnen 
er nog spullen gebracht worden deze kunnen dan nog mee. Daarna zullen we alleen nog oude 
metalen in blijven zamelen, om in Moldavië nog projecten te kunnen ondersteunen . Wij willen 
een ieder bedanken die ons deze periode heeft bij gestaan op welke manier dan ook.  
Hans &Trudi Stoffer. 

 

Feest van de Geest 2018: 
Nicole van der Schaaf (www.kunstenvliegwerk.nl) maakt een kunstwerk dat tijdens Hemel-
vaart en Pinksteren in de kerkzaal te zien is. Oproep: foto’s gemeenteleden. 
Ook aan u/jou als gemeentelid vragen wij mee te doen en samen de ´zevende foto´ samen te 
stellen. Deze zevende foto zal een grote collage van foto´s worden die door gemeenteleden 
worden 
ingeleverd. Wij willen u/jou vragen om op zoek te gaan naar een foto uit de jaren 1945-1950 
waarop een afbeelding staat die voor u/jou iets uitbeeldt van hoop, inspiratie en of toekomst. 
Graag met een korte tekst (2 tot 5 regels) erbij. Op de foto mag van alles staan, een persoon, 
een gebouw, een voorwerp, een situatie enz. 
Het mag een foto van u/ jou zelf zijn, van ouders, grootouders of gewoon een foto uit die tijd 
die u/jij tegenkomt en waarvan u/jij vindt dat die iets verbeeldt/uitstraalt van inspiratie, hoop 
en of toekomst. In de tekst geeft u/jij kort weer wat de foto voor u/jou verbeeldt.  
De foto en tekst mogen in de rood-witte geblokte box in de hal. 
Staat 9 mei al in uw agenda, de openingsavond van het Feest van de Geest in Doorn. Een pre-
sentatie van de kunstwerken, muziek, cabaret en ontmoeting.  
 
Vakantie; 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 28 april t/m 6 mei. In dringende gevallen kan contact 
opgenomen worden met ds Marten Jan Kooistra of met een van de ouderlingen 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week 
Zondag 29 april   
10.00 uur ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 
van het noodfonds binnen onze gemeente. 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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