
 

 
 
 
 
 
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: Hervormingsdag, De kerk als goede buur .In Oekraïne heerst 
grote armoede door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het 
land. Veel gezinnen 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 daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede 
Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om socia-
le 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 opbrengst van deze Hervor-

mingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoe-
ken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. 

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. 

Berichten uit de Gemeente: 
-  
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28 oktober 2018 

 
Tweeëntwintigste Zondag na Trinitatis 

10.00 uur         
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst    : Alice Bossema:  
2e Ouderling     : Lia Stegehuis 
Diakenen     : Jan Holl, Lammy Holl 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Alice Bossema 
Koster     : Ab van den Pol     
Beeld en Geluid    : André Nederlof, André van Dijk 
Zingen     : Psalm 138: 1 en 3 
       : Lied 598 (3x) 
      : Lied 302: 1, 3 en 4  
Schriftlezing     :  I Samuel 16: 1-12 
      : Psalm 139b: 1 en 2 
Schriftlezing           : Marcus 10: 46-52 
      : Lied 182: 1-4 
      : Lied 898: 1, 2, 3 en 4 
       : Lied 838: 1, 4, 2 
Bij deze dienst: Thema:   Wat zie je…??    In zowel de lezing uit 1 Samuel 16: 1-12 als Mar-
cus 10: 46-52 speelt ´zien´ een belangrijke rol. De blinde Bartimeus zit aan de weg van Jericho 
naar Jeruzalem. Door zijn fysieke blindheid is hem alle zicht ontnomen. Samuël kan met zijn 
ogen van alles waarnemen, tocht heeft ook hij een bepaalde blindheid. Als Samuël Eliab ziet, 
dan denkt hij gelijk; ´dit is degene die ik tot koning moet zalven´. De bijbeltekst vertelt ons 
vervolgens; het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER 
kijkt naar het hart.’ Deze zin is een belangrijke eyeopener, ook voor ons. Wij zijn ook snel 
geneigd om naar de buitenkant te kijken. Naar het uiterlijk van de ander, ziet hij/zij er een 
beetje leuk uit, is zij/hij netjes gekleed, kan hij/zij het woord goed doen, etc. Ondanks dat Bar-
timeus fysiek niet kan zien, ziet hij wel belangrijke dingen. Hij ziet in Jezus degene die hem 
verder kan helpen. Hij spreekt Jezus aan met: ´Zoon van David´. In Israël was de term ´Zoon 
van David´ gereserveerd voor de Messias…De voorsprong van de blinde Bartimeus valt min 
of meer samen met zijn handicap: hij ziet niet aan wat voor ogen is. Hij kan niet anders dan het 
hart aanzien: hij kan Jezus uitsluitend beoordelen op diens inzet zoals die in zijn daden tot uit-
drukking komt. De zoon van David die hij aanroept, mag evenals David zelf schuilgaan achter 
allerlei machtige en imposante broeders, hij mag het aanzien nauwelijks waard zijn - de blinde 
merkt dat niet op. Hij kijkt, al is het tegen wil en dank, met de ogen van God. Wat hij opmerkt, 
is Jezus’ hart, diens inzet en betrokkenheid: dat hij geroepen wordt, op zijn diepste verlangen 
aangesproken wordt, dat hem de ogen geopend worden. En dan komt misschien wel het aller-
mooiste: Bartimeus volgt Jezus op zijn weg…. 
 
Kerkdienst volgende week:  
Zondag 4 november 2018  Familiedienst 
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Kerk in Actie Zending: Meer kansen voor inheemse bevolking .Sinds januari 2015 is 
Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke or-
ganisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-
inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied 
van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten.  
 

19.00 uur Sing-in.  ds. Pieter Koekkoek / Ton Kaljee / Piet de Vries  
Thema: “Zingend Geloven” en staat in het teken van een Feest der Herkenning.  



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. 

Overleden: 
-   
 
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. 
 
Familiedienst:  
Op zondag 4 november is de morgendienst weer een familiedienst: Over Hemel en aarde. Een 
koninklijk bruiloftsmaal en mensen die uitgenodigd zijn. We hopen met mensen van alle leeftij-
den een fijne dienst te hebben.  
 
Collecte Dankdag op 7 november 2018: 

De bestemming van de collecte op woensdag 7 november is PONY PRET. Manege Groenewou-
de maakt onder de naam Stichting PONY PRET paardrijden mogelijk voor kinderen en volwas-
senen, die door een beperking of financiële situatie niet kunnen paardrijden. Op 7 november zal 
er een toelichting worden gegeven en een film over Pony Pret zal dan getoond worden. De diaco-
nie ondersteunt de Stichting PONY PRET omdat het om deelnemers gaat die anders nooit de 
kans krijgen om een droom als paardrijden waar te maken. Mocht u dit collecte doel willen steu-
nen, stort uw bijdrage op NL 45 RABO 0382466268 t.n.v. Diaconie PKN De Voorhof  
Omschrijving Bijdrage Stichting PONY PRET. 

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

Wie oh wie heeft afgelopen zondag per ongeluk mijn zwarte (stola)shawl meegenomen. Ik ben 
zeer gehecht aan die shawl. Ik zal het dan ook zeer op prijs stellen als deze shawl volgende week 
weer aan de kapstok hangt. Corry van den Berg. 

St. Maarten lunch:  
De taakgroep “Vorming en Toerusting” nodigt u op zondag 4 november van harte uit voor een 
gezellig oecumenisch samenzijn onder het genot van een lunch, dat in het teken staat van het 

feest van St. Maarten. Dit feest is de eerste in de serie van Lichtfeesten die elk najaar terugkomen 

(denk aan de lampionnen). Maar ook, elkaar zien en met elkaar delen. Plaats en tijd van de 
lunch, na het koffiedrinken in de St. Catharinakerk. Aanvang van de lunch, ongeveer 12.15 
uur.  Opgave: Na de dienst in de hal bij Anneke Methorst  of  mail  naar av-

dlagem@kpnmail.nl of a.martina@xs4all.nl  

‘Samen  ETEN’:  
Waarom??    We zaten een tijdje geleden  te eten en zeiden  tegen elkaar ‘wat leuk zo onder 
het eten praat je gezelliger en uitgebreider met elkaar’. Zoiets moeten we in de kerk doen!! 
Dus …….. Lijkt het u/jou ook leuk, geef je op en neem gezellig iemand mee. IEDEREEN 
WELKOM Vrijdag 9 november (opgeven voor 6 november)  
De kosten: 5 euro per persoon.  Volgende datum:  28 december.  Alice Bossema  06 8315 
6006,    Elizabeth Kooistra    033 2852322, Gerda van den Brink    06 1379 4955 
 
Najaarsmarkt : 3 november 2018 
Veiling van diensten en producten: Kom en bied nu al mee 
Om 12.00 uur zal een veiling plaats vinden van diensten en producten.  
Op dit moment kunt u bieden op o.a.: 
- Prachtig vakantiehuisje in Noordwolde, voor een weekend in overleg. Startbedrag € 125,- 
exclusief € 60,- schoonmaakkosten. 
- Diner voor 4 personen, Diana kookt voor u en levert het thuis af, nu € 55,- 
- Dagje zeilen op de Biesbosch met Pieter Koekkoek voor maximaal 5 personen, nu € 65,- 
- Invullen van het belastingformulier voor particulieren door Johan Jansen. Startbedrag €30,- 
- Exclusieve maaltijd mosselen eten voor 2 personen door Berthe Srengers, vanaf € 30,-  
- Exclusief golfarrangement op Anderstein door Hilbert Haan, nu € 90,- 
- Dik Davelaar maart uw tuin winterklaar 40m2 : nu al € 100,- geboden 
U kunt zelf ook nog wat aanbieden. 
 
Herinnering: Gezocht Jeugd -/Kinderboeken 
Denkt u aan de boeken voor de Najaarsmarkt? Wij zijn op zoek naar de volgende boeken/
weekbladen: Lees verder op pagina 17 van de Schakel Oktober 2018 
 
Oliebollen bestellen ? Hennipman bellen. Tel: 2862173   
Wij zijn op zoek naar iemand die dit jaar stage wil lopen bij Mw. Hennipman om 
volgend jaar de coördinatie over te gaan nemen.Vindt u het leuk om te helpen op 
3 november ?  Laat het dan even weten aan  Sonja van Dijk  tel. 06.12673553. 
 
- 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. 
 
Vakantie : Ds. Marten Jan Kooistra is met vakantie van 1 november tot en met 13 november. 
Als u in deze periode een predikant nodig heeft, kunt u een beroep doen op ds Pieter Koek-

koek. 
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