
 

 
 
 
 
 
 
 
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: Deze is bestemd voor de ZWO 
2e Collecte: voor C.v.K. 
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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26 augustus 2018 

 
Dertiende Zondag na Trinitatis 

 
 
10.00 uur             Viering Heilig Avondmaal 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst    : Gerrit Jan Busser 
2e Ouderling     : Gerda van ‘t Foort 
Diakenen     : Gerda van den Brink, Gerry Thiescheffer 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Sierd Smit 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Hilde de Rode, Marlies van der Laan 
Beeld en Geluid    : Jan van Bentum 
Zingen               : Psalm 84:1,6 
Kyriegebed      : Lied  367b 
Gloria       : Lied 304 
Kindernevendienstlied    : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Marcus 8:1-21 
      : Acclamatie 
Lied      : 687:1,3 
 
Voor het Avondmaal is een gedrukte liturgie. 
       
 
 
 
15.30 uur: ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
 
 
 
Kerkdienst volgende week   
Zondag 2 september  2018   
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Help de nieuwe kerk in Hilversum. 
Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het 
nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bij na een kwart van de Nederlanders is breed 
spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniers-
team heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van 
nieuwe spirituelen. Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven. Het centrum 
voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het 
ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden.  
 
 
18.30 uur Geen Dienst 
 



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:  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 vakan-
tie. Veel plezier gewenst, thuis, in de tuin of verder weg.  
En..... tot ziens.  
 
NIEUWE AMBTSDRAGERS: 
De kerkenraad deelt u mede dat tijdens de Grote Kerkenraad van 5 juli de volgende ambtsdragers 
zijn benoemd: 
Naam       Functie     Speciale Taak 
Lia Stegehuis                     Ouderling       Scriba Kerkenraad 
Rob Koelewijn        Ouderling       V&O voorzitter 
Tiny van Dijk                     Diaken     Diaken 
Jan van Bentum     Diaken     Diaken 
Eveline van Bentum           Diaken            Diaken 
Marja Overeem           Diaken     Diaken 
Jan Holl                       Diaken     Diaken Penningmeester 
Indien u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of een van de genoemde personen in de ge-
noemde functie van ambtsdrager dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de scriba op 
uiterlijk 31 augustus 2018.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Vandaag komen alleengaanden/alleenstaanden bij elkaar. Na de dienst . In de soos. 
In deze maand drinken we koffie of thee en praten met elkaar. 
Er is geen lunch en geen activiteit. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Tienerdienst: 
Vanwege de startzondag op 9 september verschuift de tienerdienst (normaal gesproken iedere 
tweede zondag van de maand) naar een week later, zondag 16 september dus. Uiteraard hopen 
we voor beide zondagen op veel jongeren!  
 
E-mail adres ds. Pieter Koekkoek: 
Het e-mail adres van ds Pieter Koekkoek verandert binnenkort.  
Het nieuwe adres is: pieterkoekkoek@gmail.com. Ik verzoek u vanaf heden dit adres te gebrui-
ken. Het oude adres zal na 9 september niet meer functioneren. 
 
Kerkproeverij: 
Samen op weg… 
Als we niet oogsten, hebben we dan wel gezaaid? 
Neem een pauwenveer mee ter herinnering en ter overhandiging 
En bid mee 9 dagen lang een kort gebed  
op 1 tot 9 september. (Bij de uitgang liggen kopieën). 
Lees ook in de Schakel en op de website over Kerkproeverij. 

Startdag: 
De startdag (9 september a.s.) als aftrap van een nieuw seizoen in onze kerk. De Voorhof - 
2018/2019. Daarom maken we er een feest van! Met elkaar, voor elkaar en ter ere van God. 
Het is mooi om ook anderen voor dit feest uit te nodigen. We willen graag een uitnodigende 
kerk zijn, een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en welkom is.  
Dit is niet zo vanzelfsprekend en soms ook helemaal niet makkelijk. We willen er komende 
negen dagen met elkaar voor bidden. In de kerkbanken vind je de flyer STARTDAG NO-
VEEN. Willen jullie deze meenemen om het thuis te gebruiken? Voor de kinderen is er een 
eigen versie. Deze wordt tijdens de kindernevendienst uitgedeeld. Achter in de kerk liggen ook 
nog enkele exemplaren klaar die u mee kunt nemen voor uw (klein)kinderen.  
Dank voor uw aandacht en een gezegend Noveen gewenst!  

Zondag 9 september Startdag: 
Heeft u de datum al gereserveerd in de agenda?  Om uitdrukking te geven aan de diversiteit en 
veelkleurigheid waar de gemeente voor staat willen we iedereen vragen om een bloem mee te 
nemen. Plaats deze bloem bij binnenkomst in de grote vaas in de hal zodat er een enorm bont 
boeket ontstaat. Heeft u al iemand uitgenodigd om de Startdag mee te beleven? Vergeet dan 
niet te vragen of zij ook een bloem mee brengen. 
Meer informatie over de Startdag in de komende Schakel. 
 
Israëlreis:  
Regelmatig hoor ik mensen zeggen: ´mijn droom is een reis naar Israël, naar het land van de 
bijbel. Het lijkt mij geweldig om de bijzondere plaatsen die in de bijbel worden genoemd met 
eigen ogen te zien, of om ze nog een keer te zien….´ U/jij krijgt de kans om deze droom wer-
kelijkheid te laten worden!!  
Bij voldoende deelname willen we in het voorjaar van 2019 naar Israël gaan. De vertrekdatum 
is 22 februari 2019 en we komen weer terug op 3 maart. De reis zal worden georganiseerd 
door De Voorhof en de protestantse gemeente van Wemeldinge in samenwerking met Drietour 
reizen. De kosten van de reis zijn tussen de 1700 en 1850 euro. De daadwerkelijke kosten zijn 
afhankelijk van het aantal deelnemers en de dollarkoers. In deze prijs zit de vliegreis, 4 sterren 
accommodatie op basis van volpension, Excursies, entreegelden, fooien en een Nederlands 
sprekende gids.  
Op woensdag 12 september a.s. zal er een voorlichtingsavond zijn over deze reis. Op deze 
avond krijgt u uitgebreidere informatie over het reisschema, de dagindeling, de activiteiten en 
plaatsen die we bezoeken. Natuurlijk zal er ook alle gelegenheid zijn om uw vragen te stellen. 
De avond begint om 19.30u in De Voorhof. 
Als u/jij belangstelling hebt of als u/jij nu al iets meer wilt weten, neem dan gerust contact op 
met Marten Jan Kooistra (06-52684452, dskooistra@mjkooistra.nl) 
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