
 

Bloemen:  
 
1e Collecte: 
ZWO 
2e Collecte:  
Plaatselijke diaconie waaronder de kosten voor de contactmiddagen. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de gemeente: 
 
 
 
 
   
Bij deze dienst 
Vandaag is er een oecumenische dienst waarin we samen het Heilig Avondmaal vieren. 
We lezen uit Job 38 en uit Marcus 4. Job vraagt zich af of God hem wel hoort en ziet. 
De leerlingen van Jezus zitten ook in een benarde situatie. Als e daaruit bevrijd worden 
roepen ze uit: ´‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’ 
Storm en wind spelen in beide bijbelgedeeltes een belangrijke rol. Job ontdekt, door de 
vragen die God stelt, meer en meer wie God is. De leerlingen zien Jezus´ grootheid in 
zijn daden.  
Wie is deze God toch…?, dat HIJ zo met het lot van mensen is begaan. Samen met Job 
en de leerlingen mogen we ons geloof belijden. Het mag ons sterken en daarmee moed 
en vertrouwen geven om aan ons geloof te blijven vasthouden. In brood en wijn deelt 
Jezus zichzelf uit: ´dit is mijn lichaam en mijn bloed´. Levend vanuit deze woorden mo-
gen we hoop en vertrouwen aan elkaar doorgeven. Jezus nodigt iedereen uit om deel te 
nemen aan zijn vreugdemaal. Zo mogen wij ook uitnodigen om samen deel te hebben 
aan Jezus lijden en ZIJN opstanding. Wie is Hij toch…… 
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24 juni 2018 
 

Eerste zondag van de zomer 

10.00 uur                       Oecumenische dienst - Avondmaal 
 
Predikant     : Ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Rien Stuivenberg  
2e Ouderling     : Gilda Hoogers 
Diakenen     : Johan Jansen, Jan Kromhout  
Organist     : Piet de Vries  
Lector     : Erna Veldhuizen  
Koster     : Bertus Brouwer  
Kindernevendienst    : Janneke Smit, Anneke Methorst 
Beeld en geluid    : Martin Standaart, Jascha Standaart  
Zingen 
Aanvangslied     : Psalm 84: 1 en 3 
      : Lied 281: 1,2,4 en 7 

Glorialied - Gezangen voor Liturgie : Lied 532: 1 en 3 

Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e schriftlezing    : Job 38: 1- 11 en 36-38  
      : Lied 850: 1,2 en 3 
2e schriftlezing    : Marcus 4: 40-41 
Acclamatie     : Lied 339a      :  
Gezangen voor de liturgie    : 619: 1, 3, 10, 12 en 13     
Gedachtenis     : Lied 23c: 1,2 en 5 
Slotlied - Evangelische bundel  : Lied 270: 1 en 2 
Thema     : Wie is HIJ toch…??  
Tekst bij deze dienst   : Zie voorblad zondagsbrief 
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
 
15.30 uur:  ds. Marten Jan Kooistra, Avondmaal Groenewoude 
Ouderling : Alice Bossema 
Diaken : Helen Jansen en Henny Voogt 
Organist : Adrie Duizendstra 
Koster  : Anton Veldhuizen 
 
Kerkdiensten volgende week 1 juli 
 
10.00 u.: Ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Jeugdwerk 
Met school naar de kerk . 
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren 
leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen 
uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige 
plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een op-
lossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en 
door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan 
JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Collec-
teert u mee? 
 
18.30 u. Geen Dienst 



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

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank juni 2018:   
De maand Juni hebben we helaas geen 'Voedsel' bank!  
Het wordt een warme maand dus ruilen we onze traditionele  'Bank' even in voor  
een bank die weet wat het is om in het  'pak'  te worden gehesen.  De SAP bank! 
Alle soorten pakken sap zijn van harte welkom.  Het is even door'pakken' maar dan heb-
ben  hebben we ook allemaal 'de smaak' te pakken. 
Ook voor deze keer: hartelijk dank maar weer! 
 
 
Musical Jakob: 
We hebben een datum voor de musicalvoorstellingen! In het weekend van 29, 30 en 31 maart 
2019 willen we graag vier voorstellingen gaan houden. Als u/jij je nog niet hebt ingeschreven en 
dat nog wel graag wilt doen, dan kan dat met behulp van het aanmeldformulier op onze website: 
https://www.musicalwoudenberg.nl/  
Maar je kunt ook aanmelden via een van ons. 
We hebben nog zeker mensen nodig voor de verschillende taken die, zowel voor als achter de 
schermen, moeten plaatsvinden.  
Zoals al eerder vermeld zal er op donderdag 6 september een informatieavond plaatsvinden voor 
alle mensen die willen meewerken en hun belangstelling hebben laten merken.  
Meer informatie hierover zal nog volgen. 
We zijn ook altijd aanspreekbaar voor vragen of opmerkingen, dus als er iets is met betrekking 
tot de musical dan horen we het graag.  
Hilde, Angelique, Diane, Petra, André en Sierd (de stuurgroep) 
 
 
Oproep: 
Wie o wie wil ons team komen versterken. 
Wijkteam N6/Z6 doet een dringende oproep om ons team te komen versterken met minimaal 
twee teamleden. Op onze laatste vergadering hebben wij afscheid genomen van drie wijkteamle-
den. Om de vacatures op te vullen hebben wij diverse mensen benaderd maar zonder resultaat 
vandaar nu deze dringende oproep!!! Om ons werk optimaal te kunnen blijven doen hebben wij 
uw/jouw hulp heel hard nodig. 
Wijkouderling N6/Z6 
Anneke Bos 
Tel. 033-2861700 
Email: jjbos0@tele2.nl 

 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Vandaag komen we weer bij elkaar na de dienst. 
In de Soos. 
We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen samen. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 

Kerkproeverij: Samen op weg…     
We gaan aandacht besteden aan twee aspecten van het 
uitnodigen: onze vrienden uitnodigen om zich te verdie-
pen in Christus en uitgenodigd worden door God om 
zijn partner te zijn in zijn missie. 
Maar er is een derde aspect dat wij niet over het hoofd 
moeten zien: we moeten heel bewust God uitnodigen 
om aanwezig te zijn wanneer we Hem aanbidden. 
Lees ook in de Schakel en op de website over Kerkproeverij. 

 
     Ben jij al gevraagd?  
 
 
 
 

https://www.musicalwoudenberg.nl/

