
 

 
 
 
 
 
 
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: Noodhulp na de Tsunami op Sulawesi:  Sulawesi is hard getroffen door 
natuurgeweld. Het dodental loopt snel op.  
Honderdduizenden mensen hebben dringend 
medische zorg, voedsel en water nodig. Een 
krachtige aardbeving gevolgd door een me-
tershoge vloedgolf. Er wordt gesproken over 
mogelijk duizenden doden. Veel mensen zijn 
nog vermist en de buitengebieden zijn nog 
niet eens bereikt. Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig. Daarom willen we 
de collecte van zondag 21 oktober 2018 ten goede laten komen voor de Noodhulp na 
deze ramp. Als u geld wilt over maken dan kan dit natuurlijk ook:  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. Noodhulp Su-
lawesi. De diaconie zal de totale opbrengst van de collecte en het bedrag wat op de 
bankrekening wordt gestort verdubbelen!   Helpt u ook mee? 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
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21 oktober 2018 

 
Eenentwintigste Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur         
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Leny de Koeijer 
2e Ouderling     : Gilda Hoogers 
Diakenen     : Eveline van Bentum, Jan van Bentum 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Johan Thiescheffer 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Beau-Anne Schimmel en Senne van der Laan    
        Annemiek van der Wansem, 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Bentum en Elizabeth Kooistra 
Zingen     : Psalm 130: 1, 2 en 3 
      : Lied 301K 
      : Lied 713: 1, 2 en 5 
Kindernevendienstlied   :  ´We gaan voor even uit elkaar´ 
Schriftlezing     : Genesis 25: 27-34  
      : Lied 991: 1, 2 en 3  
Schriftlezing           : Marcus 10: 35-45 
      : Lied 990: 4, 5 en 6 
      : Lied 146c: 1, 3 en 7 
      : Lied 422: 1, 2 en 3 
 
Bij deze dienst: Thema: Dien elkaar door de liefde…!!!    
We lezen vanmorgen een gedeelte uit Genesis 25 en Marcus 10. Zowel in Genesis als Marcus 
zijn de hoofdpersonen twee broers: Esau en Jacob en Jacobus en Johannes. In beide verhalen 
spelen soortgelijke thema´s. Jacobus en Johannes vragen Jezus om een mooi plekje in de he-
mel. Jacob worstelt met het eerst geboorterecht. Als Esau moe en met honger in de hals van 
het veld komt ziet Jacob zijn kans schoon: ´Wil jij van die overheerlijke soep Esau, nou dat 
kan wel, maar dan wil ik het eerstgeboorterecht.´ De voortdurende strijd om de beste plaats, 
om aanzien, om roem, om eer, om een goed en gezegend leven komen we op veel plaatsen in 
de bijbel tegen. Ook als we om ons heen kijken komen we deze trekken nog steeds tegen. En 
laten we gewoon maar eerlijk naar onszelf kijken, ook wijzelf hebben zo nu en dan van die 
trekjes. Soms gebeurt het heel subtiel en bijna onopvallend, maar het is er wel….Wat dat be-
treft is niets menselijks ons vreemd. Het verhaal van Genesis, maar ook Jezus probeert ons er 
op te wijzen dat dit een barrière kan zijn op de weg naar het Koninkrijk van God. In Gods Ko-
ninkrijk gaat het niet om gediend te worden maar om te dienen. De Zoon des mensen is geko-
men om te dienen, zegt Jezus. In zijn leven hier op aarde was Hij één en al dienstbaarheid. 
Heeft Jezus met zijn leven van liefde niet velen vrijgekocht van de slavernij waarin zij gevan-
gen zaten: het krampachtig  streven naar ereplaatsen, naar rijkdom en macht? Daarom wie van 
zijn leerlingen hoog wil mikken zal het laag moeten zoeken. Ook Jacob kwam daar in zijn le-
ven, met vallen en opstaan achter. Kortom: dien elkaar door de liefde..!!! 
 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
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Voedselbank:  Oktober 2018 
Bakfiets, baksteen, bakvis,  bakkebaard, baklap, bakzeil. Al herkend? 
Inderdaad. Allemaal ‚bak‘ middelen, maar dat slaat natuurlijk  nergens  op.  
Wél op bakken en natuurlijk.(biologisch) Graag verzamelen we deze maand de échte bakmidde-
len zoals daar zijn broodmix, speltmeel, broodmeel, pannenkoekenmix, volkorenmeel, cakemix. 
Enzovoort. En om het allemaal soepeltjes en ‚gladjes‘ te kneden zeggen  we geen nee tegen een 
flesje of blikje  zonnebloemolie. Het is me toch wat. Dat  vragen  we, in dit geval, mét blikken 
zonder blozen. Hartelijk dank. 
 
28 oktober geen Kindernevendienst: 

We zijn op zoek naar nieuwe mensen! Wie zou het leuk vinden om tijdens de dienst met onze 

kinderen aan de slag te gaan? Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van meerdere 
leidinggevenden binnen de Kindernevendienst, we hebben sinds die tijd geen extra begeleiding 
erbij gekregen en daardoor hebben we nu een kleine bezetting. Helaas kunnen we daardoor op 28 

oktober geen kindernevendienst leiden.  We zijn een gezellige groep vrouwen en man, we verga-
deren een paar keer per jaar en als leiding ben je ongeveer om de 6 weken aan de beurt. Wie 

helpt ons? Je kan ons (na kerktijd) benaderen of een van de predikanten. 
August, Annemiek, Arieëne, Marlies, Tineke, Janneke, Gerda en Hilde. 

Creatieve ochtend “Geef kleur aan je geloof”: 
Door omstandigheden is de creatieve ochtend van “Geef kleur aan je geloof” verplaatst van  
16 naar 23 oktober.  Anneke Methorst – V & O 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Op zondag, 28 oktober, komen we weer bij elkaar.We drinken koffie of thee,praten met el-
kaar,doen een activiteit en lunchen samen. 
Hartelijk welkom  na de dienst ,in de soos. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 21 tot en met 28 oktober. In dringende gevallen kan dan 
contact opgenomen worden met ds Marten Jan Kooistra. 
 
Oud papier lopen in 2019: Een beetje vroeg misschien, maar voor het komend jaar, hebben 6 
papierlopers aangegeven, dat ze na vele jaren stoppen met het ophalen van oud papier t.b.v. De 
Voorhof. Gezien de opbrengst van het oud papier, dat we jaarlijks ophalen, ca. € 12.000 is, zou 
het vreselijk jammer zijn, als we hier mee zouden moeten stoppen omdat we papierlopers te kort 
komen. Daarom zijn we op zoek naar 6 mensen die ons willen assisteren en bereid zijn jaarlijks 
3x (in overleg) op woensdagavond oud papier op willen halen. Niet alleen heren, maar ook da-
mes zijn van harte welkom. Ik hoor graag van u.     Hilbrecht Haan, hhaan51@hotmail.com. 
 
Najaarsmarkt 2018: 
- Wij zoeken nog leuke activiteiten voor op het activiteitenplein: 
Heb jij een leuk idee voor zaterdag 3 november om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de 
najaarsmarkt en wil jij er met jouw activiteit een bijdrage aan le-
veren, laat het dan weten. Wij denken aan: haren invlechten, 
schminken, muziek maken, spelletjes doen, kleedjes verkoop enz. 
We zijn benieuwd naar jouw ideeën. 
 
 

- Bij de afdeling Jeugd-/Kinderboeken zijn we op zoek naar de volgende boeken/
weekbladen:Donald Duck weekbladen, Donald Duck pocketboekjes, Arendsoogboeken - No-
wee, Kameleonboeken – H. de Roos, F. Diks, Dolfje Weerwolfje / Griezelbus – Paul van 
Loon, Boeken van Geronimo en Thea Stilton – De wakkere  muis, Boeken van Jacques 
Vriens, Boeken van Carry Slee, Boeken van Francine Oomen – Hoe overleef ik, Boeken van 
Piet Prins – Snuf de Hond e.d., Leven van een Loser – Kinney, Dagboek van een Muts  - Rus-
sell, De Waanzinnige boomhut – Griffiths, Diverse prentenboeken, Stripboeken (divers), Ove-
rige recente jeugdboeken / boekjes (AVI-boekjes, etc)Heeft u nog jeugd-/kinderboeken in 
goede staat thuis liggen, die nu verstoffen of die niet meer worden gelezen, graag inleveren bij 
Harm Jan Thiewes, Nico Bergsteijnweg 147 – even bellen voor een afspraak om in te leveren 
(tel. 2865231). Heeft u nog Pinkeltje boeken van Dick Laan liggen, deze graag niet aanleve-
ren. Hiervan hebben we namelijk al vele exemplaren . Alvast dank voor alle boeken. 
 
- Oliebollen bestellen? Hennipman bellen.   2862173. 
 
- Vind jij het leuk om op 3 november mee te werken op de Najaarsmarkt? 
Bel dan naar Sonja van Dijk. Wij kunnen nog hulp gebruiken. 

 
Kerkdienst volgende week :  
Zondag 28 oktober  2018   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  
Collecte: Hervormingsdag, De kerk als goede buur .In Oekraïne heerst grote armoede, veroor-
zaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel ge-

zinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en 
door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarente-

gen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv 
Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een 

zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten 
en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De op-
brengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale 

kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. 

18.30 uur Geen Dienst 


