
 

 
 
 
 
 
 
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: St. Burgerinitiatief Woudenberg:. Deze is opgericht om de (verborgen) 
minder bedeelden in Woudenberg en Scherpenzeel, te ondersteunen en een fijner 
leven te geven. Iedereen heeft het recht op een onbezorgd leven, met een uitzicht op 
een kansrijke toekomst. Wij zien het als onze missie, om middels hulp van welwil-
lenden, deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen een kans te bieden 
om gebruik te maken van onze stichting.. Motto: We doen het voor de glimlach op 
het gezicht van de mensen 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig zijn 
voor het drukken van de zondagsbrieven en de liturgieën bij bijzondere diensten. 
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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18 november 2018 

 
Voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar 

  

10.00 uur         
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Bettina van de Wetering, Gerda van ‘t Foort 
Diakenen     : Jan van Bentum, Eveline van Bentum 
Lector     : Carolina van der  Krans 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansem 
JOP Basics     : Arieëne Koelewijn 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Ledden,  Elizabeth Kooistra 
Zingen     : Lied 218: 1, 3, 4 en 5  
      : Lied 912: 1, 4, 5 en 6 
      : Lied 713: 1, 2 en 4 
Kindernevendienstlied   : “We gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     :  Exodus 30: 11-16  
      : Psalm 16: 1 en 2 
Schriftlezing         : Marcus 12: 38 - 13:2  
      : Lied 767: 1, 2 en 3 
      : Lied 825: 1, 5, en 8 
      : Lied 871: 1, 2, 3 en 4 
Bij deze dienst:  Thema: Dat is veel…??    
De evangelielezing van vandaag vertelt ons dat Jezus zich op het tempelplein bevindt. Hij kijkt 
wat er gebeurd en probeert zijn leerlingen daarbij te bepalen. Rijken gooien veel geld in de 
geldkist van de tempel, een weduwe twee waardeloze muntjes. Jezus prijst deze weduwe om-
dat zij van haar armoede geeft, terwijl de rijken geven van hun overschot. Bovendien is hun 
rijkdom wellicht ten koste van de zwakkeren in de samenleving verkregen. In de geschiedenis 
is deze weduwe vaak als model van vroomheid neergezet. In het Marcus doet jezus echter geen 
uitspraak in die richting, hij stelt haar grotere bijdrage vast en verlaat het tempelplein. Daar 
vertelt hij zijn leerlingen, dat van dit imposante gebouw geen steen op de andere zal blijven 
staan. De teksten nodigen ons uit om de offerpraktijk naast de heffing voor JHWH te leggen. 
Opmerkelijk is dat Exodus 30 in feite geen heffing voorschrijft. Alleen als men een volkstel-
ling wil houden moet men een heffing houden, en wel om te voorkomen dat de registratie van 
de bevolking hen noodlottig wordt. Jezus van Nazareth vraagt ons vandaag waar we bij willen 
horen, bij die mensen waar de mensen oog voor hebben omdat ze zich rijk en succesvol voor-
doen, of bij de mensen die oog hebben voor de armen voor de minsten. Die keus moeten we 
ook vandaag weer maken. Dat is precies wat Jezus doet, wat Markus doet in zijn evangelie. Hij 
leert ons anders te kijken. Kijk naar deze vrouw. Zij geeft alles wat zij heeft. Ze geeft haar 
leven. Ze vertrouwt niet (niet meer) op geld en goed, op hebben en houden. En daarmee heeft 
zij de essentie te pakken: zij vertrouwt op God!! 
 
 
16.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra Krabbeldienst 
 
 
 
Kerkdienst volgende week:  
Zondag 25 november 2018   Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek, ds.  Marten Jan Kooistra 
Collecte: Laatste zondag kerkelijk jaar, collecte eigen gemeente  
 
18.30 uur: ds. Marten Jan Kooistra  Hof van Hedendienst/Taizéviering 
Collecte: Hof v. Heden collecte bestemd voor het jeugdwerk binnen onze kerk. 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab en Marijke van den Pol:  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Voedselbank:  November 2018 
Jammer, maar ik vrees dat het deze maand een “soepzootje” gaat worden bij de voedselbank. 
Niets van aantrekken. Lekker meedoen alsof er niets aan de hand is. Gewoon vooruit “blikken” 
maar, want bij jou loopt er gelukkig niets in de soep. Dat noemen ze een “blik”opener en dat 
komt goed uit, want die hebben we er bij nodig. Alle soorten soep in blik zijn welkom.  
Met u medewerking loopt er niets in de soep waarvoor dank. 
 
Krabbeldienst: 
Vanmiddag om 16.00u is er weer een krabbeldienst, hier in De Voorhof. Krabbeldiensten zijn 
korte vieringen (30 tot maximaal 45 minuten) speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van twee 
tot zes jaar. Ben jij ook wel eens wat kwijt? En ben je dan blij als je het weer terug gevonden 
hebt? In de krabbeldienst van vanmiddag gaan we op zoek naar iets wat kwijt is! Samen met 
Arieëne, Jannette en Marlies gaan er over zingen en luisteren we naar een verhaal. Wij hopen er 
samen weer een feestje van te maken! Kom je ook?  Je vader, moeder, broertjes of zusjes zijn 
ook welkom! 
 
Aanvraag vervoer:  
Wij hebben een aanvraag gekregen om vervoer te regelen om de 14 dagen van de Bongerd naar 
de kerk en terug. Gaat om 1 dame met het Syndroom van down. Zijn er mensen die het geen pro-
bleem vinden haar mee te nemen? Kunnen we misschien rooster maken ?Zodat je eens in de 2 
maanden aan de beurt bent. Opgeven bij Jan van Bentum 033-2862810  
 
Geef kleur aan je geloof:. 
Vanuit de taakgroep V & O komt het initiatief van een creatieve ochtend rondom een Bijbeltekst 
of lied. Komende dinsdag is de 2e ochtend waarin we met elkaar nadenken over Psalm 91. Daar-
na gaan we aan de slag om op een creatieve manier onze indrukken weer te geven. Elke techniek 
is goed, tekenen, kleuren, waterverf, pastels, acryl, wat je maar fijn vindt om mee te werken. En: 
niet perfect is ook goed!  Er staat een potje voor een bijdrage voor koffie of thee. Welkom dins-
dagmorgen  van 9.30-11.30 uur in zaal 7.      Inlichtingen: Anneke Methorst 0629180591. 
 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Op dinsdag 20 november lezen we weer een tekst uit de grondtekst van de bijbel. Deze keer: 
Lukas 3:1-9. We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof 
 
Alleenstaanden/alleengaanden: 
Op zondag ,25 november is er na de dienst een bijeenkomst van alleengaanden/alleenstaanden. 
In de soos. Hartelijk welkom !    Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Taizé viering:  
Op zondag 25 november is er ´s avonds om 18.30u in het kader van de Hof van Hedendiensten 
een Taizé viering. Een Taizé-viering kenmerkt zich door de ruimte voor gebed, verstilling en 
bezinning. De viering heeft dus vooral een meditatief karakter. Er klinken liederen uit de oecu-
menische gemeenschap in Taizé, eenvoudige teksten (geen preek) en er is stilte.   
De dienst is voorbereid door Corrie van Kekem en ds Marten Jan Kooistra, Piet de Vries speelt 
tijdens de dienst op de piano.  
Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Geloofsopvoeding: 
Kinderen, tieners in contact brengen met geloof, God, de bijbel en levensvragen;  
Help…, hoe doe ik dat…?  
Het is een vraag die mij als dominee zo nu en dan bereikt. In gesprekken met ouders merk ik, dat 

ouders met kinderen (0-16 jaar) regelmatig vragen hebben rondom geloofsopvoeding.  
Ik kan me voorstellen dat u/jij hier ook wel eens tegen aanloopt. Op woensdag 28 november is 
er de gelegenheid om over deze vragen met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar..? Ja, met 
andere ouders die met deze zelfde vragen rondlopen en soms worstelen en met mij: dominee, 
vader en opa. Omdat we van tijd tot tijd allemaal met bovengenoemde vragen rondlopen daag 
ik je uit om op woensdag 28 november naar De Voorhof (de Soos) te komen!!! 
Tijd: 19.45 inloop met koffie, thee. We beginnen om 20.00u tot ongeveer 21.30u 
 
Diaconie: 
Reserveer nu uw najaarsvakantie in Nieuw Hydepark! In onze najaars vakantieweken in 
Nieuw Hydepark hebben we nog enkele plekken vrij. Senioren ( met een kleine zorgvraag) 
kunnen zich nog aanmelden voor de volgende weken:  Zaterdag 24 november tot en met zater-
dag 1 december en zaterdag 1 december tot en met zaterdag 8 december. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Interesse? Vraag een reserveringsformulier en/of Vakantiegids aan: 
(0343) 74 58 90 / info@hetvakantiebureau.nl. Voor onze Kerst en Oud & Nieuw vakantiewe-
ken zijn we nog op zoek naar gediplomeerde zorgvrijwilligers. Meld u nu aan! Ons adres is: 
Driebergsestraatweg 50 in Doorn (Nieuw Hydepark), Postbus 264, 3940 AG Doorn, 
Tel. (0343) 74 58 90 
 
Liturgieboekje:  
In de seizoenen 2015 en 2016 heeft de Taakgroep Eredienst tijdens een deel van de vergade-
ringen nagedacht over de vraag: wat gebeurt er eigenlijk in een ‘gewone’ kerkdienst op zon-
dagmorgen en wat is de betekenis van de verschillende onderdelen in de dienst: 
Wat betekent die handdruk aan het begin, waarom wordt er op die plaats in de dienst gebeden 
en welke betekenis heeft bijvoorbeeld het lied na de preek. Dan blijkt dat al die verschillende 
onderdelen nodig zijn om de dienst tot één geheel te maken. Het ene onderdeel kan niet zon-
der het andere. Niets gebeurt zomaar willekeurig. Beide predikanten, Pieter Koekkoek en Dick 
Steenks, hebben ons daar inzicht in gegeven. En omdat het voor de leden van de taakgroep 
heel verhelderend was, kwamen we met elkaar tot de conclusie, dat dit ook voor de hele ge-
meente zo zou kunnen werken. De predikanten hebben alle onderdelen digitaal uitgewerkt en 
ik heb er een mooi boekje van gemaakt met de titel: “Wat gebeurt er in Gods-naam in een 
kerkdienst”. Omdat we het als taakgroep belangrijk vinden, dat iedereen in het bezit zou moe-
ten zijn van dit boekje, zodat het als een soort naslagwerkje kan dienen, hebben we er een 
mooi bewaarboekje van gemaakt, gedrukt door drukkerij Woudenberg. Het boekje ligt in de 
hal op de kast en u mag er een exemplaar van mee naar huis nemen. Er zijn in principe geen 
kosten aan verbonden. Collectebonnen mogen er ook in. Namens de Taakgroep Eredienst 
Henneke Loosman. 
 
Amnesty International: 
Schrijfmarathon Write for Rights 2018.  
Voor jong en oud ,in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 te Woudenberg 
Op zaterdag 8 december 2018 van 11.00-15.00 uur.  Schrijf deze datum alvast in je agenda! 
 
Zondagsbrief: 
 Nieuw !!  Aanlevertijd van kopij naar donderdag 18:00 uur.  
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