
 

 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
 

Collecte: 
1e Collecte: ZWO collecte:  “Hulp aan straatkinderen in Colombia”. Duizenden 
kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkin-
deren Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in 
de criminaliteit belanden. Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen 
dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, 
hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting 
Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan twee-
honderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziek-
groep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jon-
geren die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, 
zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze 
meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staan-
de te blijven in de maatschappij.  
2e Collecte: CvK. 
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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25 Augustus 2019 
 

Tiende Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur    Viering Heilig Avondmaal 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Jaap de Ronde 
Diakenen     : Jan Holl, Johan Jansen 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Gerda Streef 
Koster     : Albert Timmerman 
Kindernevendienst    : Annemiek van der Wansum 
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep 
Zingen     : Psalm 84:1,6 
      : Lied 869:1,2 
Kindernevendienstlied   ::“Wij gaan voor even uitelkaar” 
Schriftlezing     : Lukas 13:22-30 
Acclamatie      : Lied 339A 
: Lied 969 
 
Avondmaal liturgie 
 
Communielied    : Lied 384 
Slotlied:     : Lied 378: 1,3,4 

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!  
 
 
 
15.30 uur:  ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
Ouderling     : Anneke Bos:  
Diaken     : Gerry Thiescheffer 
Koster     : Anton Veldhuizen 
 
 
 
18.30 uur Geen dienst 
 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Zondag 1 september 2019   Bevestigen ambtsdragers 
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte:   Collecte Missionair. Proef de kerk, 
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet 
regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeve-
rij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan 
meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennis-
sen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de 
kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de op-
brengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.  



 
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. 

Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op deze zondag bent u van harte welkom in de soos. 
Na de dienst komen we bij elkaar om een kop koffie of een glas thee te drinken en te praten met 
elkaar. In deze zomermaand is er geen activiteit en lunch. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 

Bijbelkring Groenewoude: 
Op 27 augustus is er Bijbelkring in zorgcentrum Groenewoude. Van 15.30—16.30 uur.. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Nieuwe ambtsdragers: 
De kerkenraad deelt u mede dat onderstaande personen bereid zijn om de hieronder genoemde 
vacature in te vullen : 

 
Indien u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of een van de genoemde personen in de ge-
noemde functie van ambtsdrager dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de scriba op 
uiterlijk 30 augustus 2019  
Onder voorbehoud van geen bezwaar zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden tijdens de 
kerkdienst van 1 september en zal er afscheid worden genomen van de vertrekkende ambtsdra-
gers. I.v.m. vakantie zal Janny Kaljee op 15 september worden bevestigd en kan op die dag af-
scheid worden genomen van Bettina van de Wetering. 
 
Er zijn nog steeds vacatures ! 
Hoewel we erg blij zijn met de bevestiging van een aantal ambtsdragers, zoals  u elders in deze 
brief kunt lezen, zijn we ook nog steeds op zoek naar in elk geval: 
2 pastorale ouderlingen 
1 jeugdouderling 
Notulist voor de kerkenraadsvergadering 
We willen u /jou daarom nogmaals dringend vragen om een taak, die bij u /jou past, op te nemen. 
Ga de uitdaging aan en meld u/je bij onze scriba Lia Stegehuis (0652063119),                          
scribaat@pkndevoorhof.nl).  
Wilt u /jij meer informatie over een bepaalde vacature/taak dan kan Lia u /jou ook naar de juiste 
persoon doorverwijzen. 
 
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. Niet in je eentje maar samen. 
- Activiteit voor jong en oud 
Tussen 11.00 en 12.30 uur kunnen we gezellig elkaar ontmoeten en genieten van leuke      

Naam Functie Speciale Taak 

Cor Kwakernaak, Ouderling Voorz. kerkenraad 

Janny Kaljee Diaken Diaken 

Jan en Anneke Boeve (samen) Diaken Diaken 

Cobi Stam Diaken Jeugd diaken 

      

 activiteiten (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 om 09.30u met een gezamenlijk koffiedrinken in de hal. De lunch staat 
om 12.30 uur klaar in de hal.  
- Kerkdienst 
Om 10.00u is er een laagdrempelige inspirerende kerkdienst voor jong en oud. 
- Afsluiting 
Na de lunch hebben we een korte afsluiting met elkaar. Om 13.45 uur zit de startdag 2019 zit 
erop, maar het komende seizoen gaan we met nieuwe energie tegemoet.  
 
Houd voor verdere informatie de zondagsbrief en de website in de gaten. 
Beleef het gezellig met ons mee! 
Sandra van Beek, Alice van de Borg, Peter Roks, Jannette Maijen, August Wijnberg en  
Marten Jan Kooistra 

 

Vergeet niet de startdag in de agenda te zetten. 
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