
 

 
 
 
 
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. 

Correctie: 
Op zondag 04 08 2019 is per abuis gecollecteerd voor ‘Noodhulp Slachtoffers Zuid-
Azië’. Dit had moeten zijn ‘Villa Joep’. Daarom zal vandaag gecollecteerd worden 
voor ‘Villa Joep’. Overigens zijn bedragen voor ‘Noodhulp slachtoffers Zuid- Azië’ 
van harte welkom op de bankrekening van de Diaconie. Bedragen kunnen worden 
overgemaakt  op: IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. 
slachtoffers Zuid-Azië. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
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11 Augustus 2019 
 

Achtste Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur      
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Bert Boels, Gilda Hoogers 
Diakenen     : Tiny van Dijk, Johan jansen 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Anneke Bos 
Koster     : Ab van den Pol 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansem 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Elizabeth Kooistra 
Zingen     : Lied 288: 1  
      : Psalm 48: 1 
      : Lied 281: 1, 2, 3 en 10 
      : Lied 302: 1 
Kinderlied Evangelische liedbundel  : Lied 58: 1, 2, 3 
Schriftlezing         : Jesaja 65: 17-19 
                            : Hebreeën 11: 8-13  
      : Psalm 33: 7 en 8 
Schriftlezing:        : Lucas 12: 29-34 
      : Lied 827: 1 en 3 
      : Lied 823: 1, 2 en 4 
Gedachtenis     : Psalm 121: 1 en 4 
      : Lied 422: 1, 2 en 3 
     

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 18  augustus 2019       
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte:  Tent of Nations. Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. Samen met 
zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop het project Tent of Nations. Ondanks de 
moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de 
familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij wei-
geren vijanden te zijn”. 



 
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. 

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 offi-
cieel 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 ver-
wachten hete zomer graag  zonnebrandmiddelen voor  volwassenen als wel voor kinderen, sham-
poo 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. 
 

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 activi-
teiten (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 lijsten 
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. 

 

 
 
 

 Bij deze dienst:   
Thema: Waar je hart is….  
De Bijbellezingen zijn vanmorgen uit Jesaja 65: 17-19, Hebreeën 11: 8-13 en Lucas 12: 29-34. 
Jezus is op weg naar Jeruzalem (vanaf Lucas 9:51). De verhalen van de afgelopen weken, vor-
men sa-men een zeer inhoudelijk reisverslag. Jezus trekt in dit deel van het evangelie van Lucas 
rond, als een rabbi met discipelen. Kern van zijn boodschap is de verkondiging van het Konink-
rijk van God. Het tekstgedeelte van van-daag roept ons op tot een vorm van onbezorgdheid: 
denk niet te veel na over wat je zult eten en drinken en laat je niet door zorgen kwellen. 'Vrees 
niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken, zoek dat ko-
ninkrijk!' Ook Jesaja 65 wijst ons in de richting van dat koninkrijk. De Hebreeënbrief, wijst ons 
op de aartsvaders, zij gaven als eersten antwoord op de roepstem van God en volgden hun hart. 
Die antwoorden en de daaruit voortvloeiende handelingen waren heel veel mensen tot heil. De 
aartsvaders waren de eersten van een lange reeks van gelovigen. Ons geloof is echter niet iets 
wat we bezitten, net als een goed gezicht of een volmaakt gehoor. Het is geen hobby die sommi-
ge mensen hebben geleerd, zoals tuinieren of sporten. Nee, geloven moeten we iedere dag pro-
beren te verwezenlijken, zoals mensen die van elkaar houden, iedere dag weer bezig moeten zijn 
om die liefde werkelijkheid te maken. Waar je schat is, daar zal ook ‘t hart zijn, zegt Jezus in 
Lucas 12. Dit lijkt me een kerngedachte in de teksten van vanmorgen. 'Waar is mijn schat?' Het 
antwoord op deze vraag kunnen we alleen ontdekken door altijd weer op te letten en eerlijk te 
kijken naar hoe we handelen en reageren in ons dagelijks leven. Kijken naar waar onze schat, en 
dus waar ons hart is, kunnen we pas echt en eerlijk doen als we weten wat we willen, als duide-
lijk is wat voor ons belangrijk is. Als we valse antwoorden geven op de belangrijke vraag waar 
onze schat is, missen we niet alleen de gelegenheid om de waarheid te achterhalen, maar maken 
we ook de mogelijkheid te veranderen en te groeien kleiner. 


