
 

 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
 
Collecte: 
1e Collecte: Villa Joep. Het ultieme doel van Villa Joep is ieder kind met neuroblas-
toom, kinderkanker te genezen. Dit is zeker mogelijk, maar alleen door onderzoek. 
Onderzoek kan slechts plaatsvinden bij voldoende financiële middelen. Deze middelen 
komen altijd uit donaties. Dus steun Villa Joep, zodat nog meer onderzoeken gestart 
kunnen gaan worden! 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administratieve kosten vallen. 
Veel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te 
maken en bij de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

Berichten uit de Gemeente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank Juli /Augustus 2019: 
Kijkt u maar eens goed want deze tekst komt de maanden juli en augustus steeds weer 
terug. Gelukkig gaat het niet om de tekst maar om de producten voor de voedselbank. 
De zomer is officieel begonnen en we hebben al heel wat warme dagen achter de rug. 
Dus kunnen we zonder probleem de producten voor de komende twee maanden 'warm‘ 
aanbevelen. Voor een te verwachten hete zomer graag  zonnebrandmiddelen voor  vol-
wassenen als wel voor kinderen, shampoo en doucheschuim, deodoranten en tandpasta.  
Een mooi pakketje toch voor de komende twee maanden?  
Kunt u elke week weer iets anders bedenken. Succes met uw keuze en hartelijk dank. 
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4 Augustus 2019 
 

Zevende Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur      
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Rien Stuivenberg, Lia Stegehuis 
Diakenen     : Marja Overeem, Tiny van Dijk 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Bertus Brouwer 
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld 
Beeld en Geluid    : Elizabeth Kooistra, Ab van den Pol 
Zingen     : Lied 218: 1, 3, 4 en 5 
      : Psalm 68: 7 
      : Lied 871: 1, 2, 3 en 4 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
Schriftlezing     : Prediker 2: 1-11 
      : Psalm 49: 1, 3, 4 
Schriftlezing     : Lucas 12: 13-21 
We luisteren naar het lied: ‘Niets Te Verliezen’ 
      : Lied 718: 1, 2, 3 en 4 
      : Lied 313: 1, 2 en 4 
 
Thema:            Opzoek naar het ‘echte leven’  

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!  
 
 
 
 
 
18.30 uur Geen dienst 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
 
Zondag 11  augustus 2019       
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte:  : Noodhulp slachtoffers Zuid- Azië.  Meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië 
zijn getroffen door zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen. Dit natuurgeweld 
is veroorzaakt door overvloedige moessonregens in de afgelopen weken. Mensen in Bangla-
desh, India, Nepal zijn het zwaarst getroffen. Sommige gebieden zijn nog steeds niet toeganke-
lijk vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Er zijn meer dan 150 doden 
te betreuren, 650.000 gezinnen zijn ontheemd. Dankzij het wereldwijde netwerk kan Kerk in 
Actie de getroffenen bijstaan met noodhulp. Geld overmaken kan natuurlijk ook op: IBAN 
NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. slachtoffers Zuid-Azië. 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol.   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Bij deze dienst: 
Thema:            Opzoek naar het ‘echte leven’  
De Bijbellezingen zijn vanmorgen uit Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-21. 
In Prediker 2 zijn we getuige van een innerlijk gesprek. De auteur spreekt met zichtzelf 
over het goede, rijke leven. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, ja meer nog dan een mens 
kan hebben. Hij had er hard voor gewerkt én hij heeft er ook ten volle van genoten. Wie zou 
het hem kwalijk nemen? Tóch noemt hij het uiteindelijk: lucht en najagen van wind… 
Je zou denken – en dat blijkt overigens ook wel uit het vervolg van het boek Prediker – dat 
er voor ‘zinvol zijn’ meer nodig is dan bezitten. Tot dat besef komt de rijke boer in de parabel 
van Jezus in Lucas 12, niet. Zijn innerlijk gesprek blijft steken in zijn planning: hoe kan ik 
mijn bezit zo goed mogelijk veiligstellen!! De oogst is dit jaar zo overvloedig uitgevallen dat 
de bestaande schuren te klein zijn om al het graan te bevatten. Nieuwe, grotere schuren 
zijn dus nodig. Een gemakkelijker leventje met almaar genieten lonkt aan de horizon. Pluk de 
dag, lijkt het devies te worden, en waarom ook niet? De arme man wordt door de dood in de 
rede gevallen en hij komt aan het ‘gemakkelijke leventje’ en ‘zinvol zijn’ niet meer toe… 
Beide verhalen proberen ons vanmorgen te bepalen bij zaken die er ECHT toe doen!!! Wat 
zijn de belangrijke dingen in het leven? Waar maken we ons druk om? Waar leven we voor? 
Waar zetten we ons voor in? Jezus en Prediker proberen onze blik te richten op ‘rijk zijn in en 
met God’. Als je leeft in afhankelijkheid van Hem. Je bewust bent van zijn oneindige liefde. 
Je geborgen weten in zijn trouw. Dan ben je rijk, Rijk in en met God. 
 
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 7 augustus worden er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon voor de 
gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, 
een krant of een tijdschrift te lezen. 
Met elkaar gaan we er gezellige ochtenden van te maken.  
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent weer van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum, tel: 033-2864483 
 
 
Collecterooster 2020: 
Het is weer tijd  om collecterooster 2020 samen te stellen. Graag ontvangen wij van onze ge-
meenteleden suggesties voor collecte doelen. Heeft u/jij een goed doel in gedachten, dan horen 
we dat graag. De voorkeur gaat uit naar goede doelen die een binding met onze kerk en/of ge-
meenteleden hebben. Suggesties graag sturen naar e-mailadres :  
penningmeester.diaconie@pkndevoorhof.nl  
Alvast onze hartelijke dank, namens College van Diakenen (taakgroep Diaconaat), 
Jan Holl. 
 
 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 22 juli tot en met 18 augustus. In dringende gevallen 
kan contact opgenomen worden met ds Marten Jan Kooistra. of met een van de ouderlingen 
 
 
. 
 
 

  
Startdag 2019: 
 
U/jij komt toch ook naar de Startdag op zondag 8 september? 
Alle activiteiten zijn voor jong en oud! 
 

Een goed verhaal 
.....het thema van 2019. 
We hebben een goed verhaal. We weten het niet altijd beter, maar we komen wel samen om 
met elkaar hierover na te denken en elkaars verhalen te delen. De startdag is een goed begin 
voor een nieuw seizoen. 
 

Activiteit voor jong en oud 
Tussen 11.00 en 12.30 uur kunnen we gezellig elkaar ontmoeten en genieten van leuke acti-
viteiten (sportief, crea, bloemschikken, knutselen, film etc). Voor één van de workshops is 
stof nodig. Heeft u nog wat liggen dan staat er een mand in de hal voor (rest) stof.  
 
Bijbeltentoonstelling 
Heeft u een oude, bijzondere en/of buitenlandse bijbel thuis, neem deze dan 8 september mee 
voor een bijbeltentoonstelling. 
 
Catering 
De Startdag begint met een gezamenlijk koffiedrinken in de hal. De lunch staat om 12.30 uur 
klaar in de hal. Hulp wordt gevraagd voor deze lunch! Op bepaalde zondagen liggen er lijs-
ten bij de uitgang waarop u kunt aangeven welk gerecht u wilt maken of kopen.  
Kijkt u eens of er iets voor u bijzit! 
En we nemen deze keer ons eigen bord en bestek mee. Dat past mooi bij het thema waar we 
ook over na willen denken komend seizoen: Duurzaamheid, klimaatstress en nu? 
 

Afsluiting 
Na de lunch hebben we een korte afsluiting met elkaar. Om 13.45 uur zit de startdag 2019 zit 
er op, maar het komende seizoen gaan we met nieuwe energie tegemoet.  
 

Vergeet niet de Startdag in de agenda te zetten. 
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