
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloemen:  
- 
 
 
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!  
 
 
Collecte:  
1e Collecte: School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen.  
Daar worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen 
daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een 
verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, 
in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden 
aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen 
vakonderwijs en leren bij voorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken.  
2e Collecte: Waaronder ook de kosten vallen welke gemaakt moeten worden voor aan-
koop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die regelmatig in  de kerk ge-
bruikt wordt.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de gemeente: 
-  
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12 augustus 2018 

 
Elfde Zondag na Trinitatis 

10.00 uur              
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Gerda van ‘t Foort 
2e Ouderling     : Leny de Koeijer 
Diakenen     : Gerda van den brink, Janny Kaljee 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Mariëlle Timmerman  
Beeld en Geluid    : Jan van Bentum 
Zingen     : Lied 288 
      : Psalm 70: 1 en 2 
Gloria      : Lied 868: 1, 2 en 3 
Kindernevendienstlied   : ´We gaan voor even uit elkaar´ 
Schriftlezing     :  2 Koningen 4: 8-10 
      : Psalm 34: 1 en 7 
Schriftlezing           :Marcus 7: 24-30 
      : Lied 152: 1, 5 en 10 
      : Lied 221: 1, 2 en 3 
      : Lied 425 
Bij deze dienst:  Thema: Kruimels onder de tafel………. 
Een plaats om je terug te trekken, dat is wat de vrouw uit Sunem de profeet Elisa biedt. Jezus 
is in Marcus 7 ook opzoek naar een plaats om zich terug te trekken. Voor Elisa wordt er een 
speciale kamer, op het dak, gereed gemaakt. Jezus trekt naar de omgeving van Tyrus en Sidon 
om rust te vinden. Toch blijft Jezus in deze vreemde omgeving niet onopgemerkt. Al snel 
komt er een vrouw naar Jezus toe. Haar dochtertje was bezeten door een onreine geest. De 
vrouw uit Sunem was kinderloos. Beide vrouwen hebben te maken met een groot verdriet in 
hun leven. Toch lijkt de reactie van Elisa en Jezus op deze situaties totaal verschillend. Elisa 
wil uit dankbaarheid voor de gastvrijheid graag iets voor zijn gastvrouw betekenen. Jezus lijkt 
de Syrofenicische vrouw totaal af te wijzen. ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; 
het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren’, zegt 
Jezus tegen haar. Als je niet iedereen tegelijk kunt helpen, moet je keuzes maken. In Marcus 
kiest Jezus voorde kinderen en niet voor de honden. De Syrofenicische wordt afgewezen, maar 
laat het daar niet bij. Ze spreekt Jezus tegen en vangt Hem met zijn eigen woorden. Jezus er-
kent de wijsheid van haar woorden: om dat ´woord´, ga naar huis de demon heeft je dochter 
verlaten…..Wat zijn de demonen in onze samenleving en in ons eigen leven?  
Zijn wij net zo vasthoudend als de Syrofenicische vrouw of laten we ons afschepen. Een hei-
dense vrouw, door de nood gedreven, maakt Jezus duidelijk dat het anders kan, dat het anders 
moet. En haar geloof, haar liefde voor haar kind, heeft hen behouden. Vinden we nog zulk 
geloof om ons heen, en bij onszelf? Of laten we ons uit het veld slaan als ons gebed niet ver-
hoord wordt? Of keren we ons beledigd van God af als anderen geholpen worden en wij niet? 
 
  
18.30 uur  Geen Dienst 
 
Kerkdienst volgende week  Zondag 19 augustus 2018  
10.00 uur:  ds. Frans Westermann 
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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Voedselbank:  Juli/Augustus 2018: 
AaaHaa, dus we gaan gewoon nog even door met het zelfde? Maar ALDIe pakken in dat krat, dat 
wordt niet een beetje LIDL, maar heel veel. JUMBO hoeveelheden mag je wel zeggen! Ja, zegt 
DIRK tegen meneer HOOGVLIET, daar hebben nu we eenmaal onze supers voor opgericht. 
Kunnen we mooi SPARren met elkaar.  
Dus keuze voldoende. U kunt de komende warme maanden juli én augustus nog steeds pakken 
sap of limonadesiroop en alles wat lekker smaakt uit het pak of blik inleveren. Als je maar weet 
dat Albert Hein en Jumbo al heel lang in onze Schakel adverteren. Die hebben dus een PLUSje 
voor. Nog even door’pakken’ voor de voedselbank.  
Daarna wordt het in’pakken’ voor de vakantie.  
Veel plezier gewenst, thuis, in de tuin of verder weg.  
En..... tot ziens.  
 
 
Kerkproeverij: 
Samen op weg… 
Mozes luisterde naar de mensen en toen, na de klachten, riep hij 
het uit tot God. Wij moeten ook in Gods aanwezigheid komen 
namens de mensen die ons afwijzen. 
Lees ook in de Schakel en op de website over Kerkproeverij. 
 
 
Fietsen voor Moldavië:  
Zondagavond vertrekken wij vanuit Scherpenzeel voor de laatste maal met een transport naar 
Corinne Anbeek in Moldavië.  
Degene die ons uit willen zwaaien kan dat doen. 
Wij vertrekken om 8 uur bij Interface glashorst 96 in Scherpenzeel. 
Hans Stoffer en Henk Schut. 

 
 
Startzondag 9 september 2018: 
Noteer vast in uw agenda! Op 9 september is de Startzondag; we willen met elkaar het nieuwe 
seizoen beginnen met een mooi afwisselend programma. 
Reserveer van 9:30  tot ongeveer 13:00. Meer informatie over het programma volgt in de komen-
de Schakel. 
 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 juli t/m 19 augustus. U kunt in dringende gevallen 
contact opnemen met ds. Marten Jan Kooistra of één van de ouderlingen.  
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