
 

 
 
 
Liturgische Bloemschikking: Thema: Vlucht of veilige basis. In de schikking staan de 
5 toonbroden op een wit kleed op een verhoging. Brood staat in de Joodse traditie voor: 
dat waar we van leven. Het is ook een offergave voor God. Vijf broden staan voor de 
vijf boeken van Mozes (Thora = Bijbel). Een witte ondergrond, omdat de broden gehei-
ligd zijn en op de tafel liggen in de Tabernakel. David is op de vlucht en wil graag deze 
5 broden meenemen op zijn tocht. Aan de voet van de verhoging staan schaaltjes op 
een groene ondergrond, gevuld met bloemen. Elk schaaltje heeft zijn eigen kleur. Het 
zijn de kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en violet. De 
regenboog is het teken aan de hemel en herinnert ons aan het verbond tussen God en de 
aarde/mensen. Het geeft de verscheidenheid aan van mensen in al zijn schakeringen: 
groot, klein, dik, dun, zwart en blank. Tussen de schaaltjes liggen groene klimopranken 
als teken van trouw van God aan alle mensen. Ook al ben je op de vlucht voor wat dan 
ook: God zal er altijd zijn, als veilige basis, ook voor jou. 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
1e Collecte: Internationale Ouderendag: Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië. In 
Moldavië staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn vaak naar het 
buitenland vertrokken, op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, 
leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie 
steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en 
stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Interna-
tionale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen 
en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om zorg te kunnen bieden.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt. Een kerk-
gebouw behoort een mooie uitstraling te hebben. Een verzorgde tuin behoort bij een 
uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
- Yvonne Stuivenberg (Wilhelminastraat 28) verblijft nog in het revalidatiecentrum  
De Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583TM Utrecht. 
- Dhr. H. Lindeboom, Maarsbergeseweg 22, verblijft tijdelijk in zorghotel Overdal, 
Lebretweg 2, 6861 ZW Oosterbeek (k-110)  
 Z

O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

29 september 2019 
 

15e Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur     Familiedienst-Kerkproeverij 
Predikanten     : Ds. Marten jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Alice Bossema, Lia Stegehuis 
Diakenen     : Janny Kaljee, Marja Overeem 
Organist     : Adry Duizendstra 
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster     : Alex Mateman 
Kindernevendienst    : August Wijnberg 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Combo     : Nicolien Bouwmeester, Arieëne Koelewijn, Corine 
        de Kruijf, Jannette Maijen, Martin Standaart, 
Zingen     : Lied 216: 1, 2 en 3 
      : Lied 283: 1, 2, 5 
Gloria      : Lied 305: 1, 2 en 3 
Zingen     : `Ik wens jou´ (Trinity) 
Schriftlezing     : 1Samuel 21: 2-10 
We luisteren naar het lied ‘Mag ik dan bij jou’  
Schriftlezing      : Lucas 15: 11-20 
      : Lied Opwekking 770 
Zingen     : Geloofsbelijdenis 
Gedachtenis 
      : Lied 235 uit de Evangelische liedbundel 
      : Lied 465: 1 en 2 (uit Evangelische Liedbundel) 
 

16.00 uur: Krabbeldienst  ds. Pieter Koekkoek 
Dit is een laagdrempelige kerkdienst, die inhoudelijk gericht is op kinderen van 0 tot 4 jaar, 
maar iedereen is van harte welkom. Heb je wel eens van Zacheüs gehoord? Jezus ging op be-
zoek in Jericho, de stad waar Zacheüs woonde. Zacheüs wilde Jezus graag zien en wat zou hij 
graag even met Jezus willen praten. Dit was zijn kans!! Maar, Zacheüs was klein en de mensen 
vonden hem helemaal niet zo aardig. ‘Misschien zorgen de mensen ervoor dat ik Jezus niet kan 
zien; het kan zijn dat ze mij tegenhouden als ik met Jezus wil praten; en wat zou Jezus eigen-
lijk van mij vinden…?’, dacht Zacheüs. Tijdens de krabbeldienst gaan we het horen en zien. 
We gaan weer leuke liedjes zingen en we volgen Zacheüs door Jericho. Kom jij ook..??En 
neem gerust papa, mama, broertjes, zusjes, opa en oma mee! 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 6 oktober 2019   
10.00 uur:  ds. Pieter Koekkoek Israël zondag 
Collecte: Israëlzondag: Collecte Kerk en Israël. Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identi-
teit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt 
daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratie-
materialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 
ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een interna-
tionale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw 
gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitge-
daagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze acti-
viteiten 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. 

Overleden:  Op 23 september 2019 is overleden Hendrik Wilhelmus Marinus -Henk- Landstra 
(Prins Bernardlaan 116 k-23 Veenendaal (voorheen Middenstraat 58) in de leeftijd van 91 jaar. 
De herdenkingsdienst voor zijn leven is  maandag 30 september 2019 om 15.00 uur in 
de Torenzaal van crematorium Amersfoort, Dodenweg 31 in Leusden. Voorafgaand aan de her-
denkingsdienst is er gelegenheid om de familie te condoleren.  
 
Voedselbank September 2019:   
De maand september gaan we beginnen met bakmiddelen.  Pannenkoekenmeel, bloemmeergra-
nenmeel, cakemeel, enz. Worden we écht niet 'melig’ van.  Hartelijk dank. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden : Vandaag is er weer een bijeenkomst in de soos. Na de dienst. 
We drinken koffie of thee, doen een activiteit en lunchen samen. Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 

Creatieve ochtend: Op woensdagochtend 2 oktober wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve 
ochtend georganiseerd. 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 sjoe-
len, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Met elkaar kunnen we er een gezellige och-
tend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte wel-
kom! Sarianne van Oosterum tel: 06 30670363 
 
Groene Kerken dag: Zaterdag 5 oktober 2019: Om 10.00 starten we met inspirerende spee-
ches van o.a. Reinier van der Berg over klimaatverandering en Trees van Montfoort legt uit wat 
de Bijbel zegt over ecologische gerechtigheid. Het middagprogramma is een programma op 
maat. U kunt kiezen uit meer dan tien proeverijen die variëren van ‘nieuwe scheppingsliederen’, 
‘de nieuwe beurskoers’, ‘leven zonder afval’ en ‘monumentale kerkpanden’ tot ‘subsidies voor 
zonnepanelen’. Op zoek naar stevigere kost? In plaats van de proeverijen is er ook de mogelijk-
heid om een college te volgen. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Onder het genot 
van een biologisch hapje of drankje kunt u napraten met medestanders over hoe de opgedane 
kennis omgezet kan worden naar een duurzame levensstijl. We hopen u te mogen verwelkomen 
deze dag in het prachtige Dominicanenklooster te Zwolle. Gaat u mee? Opgave bij Rob Koele-
wijn: voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl tel: 0651483668. U kunt meerijden.  
 
Sint Franciscuslunch: Op zondag 6 oktober 2019 hopen we een eerste  Sint Franciscuslunch te 
organiseren in de H. Catharinakerk. De lunch begint om ongeveer 12.15 uur. U bent van harte 
welkom. Tijdens de lunch horen we meer over het leven van sint Franciscus, een verhaal waarin 
het gaat over de zorg en aandacht voor de aarde en alles wat leeft. We gaan met elkaar in gesprek 
over onze zorg voor het klimaat en op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan duur-
zaamheid. Voor de lunch is er om 11 uur een viering in de H. Catharinakerk waaraan het inter-
kerkelijk koor Rejoice o.l.v. Trees Meijer en Bram van der Mark zal meewerken. Nodig gerust 
iemand uit om mee te komen. Opgeven kan via intekenlijsten die  op 22 en 29 september in de 
hal liggen. U mag ook een mail sturen naar  Angelique Martina-Spies a.martina@xs4all.nl of 
Alette van de Lagemaat avdlagem@kpnmail.nl 
 
Contactmiddag: “Damast uit de kast” , het onderwerp dat centraal staat tijdens de Contactmid-
dag op dinsdag 8 oktober. Mevrouw Weenink - van Oort uit Sneek houdt hierover een verhaal en 
laat ook van alles zien. We beginnen om 14.30 uur.  
Voor vervoer kunt u bellen naar mevrouw C. Aarsen, tel. 2862700 of naar de fam. Veldhuizen, 
tel. 2861861.Ineke van den Arend. 
 
 

 

Samen aan tafel voor iedereen:  
11 oktober is er weer de maandelijks saamhorigheidsbijeenkomst onder het genot van een geza-
menlijke maaltijd, onder de naam van “Samen aan tafel voor iedereen”. U kunt zich hier voor op-
geven vanaf 29 september tot 09 oktober. De intekenlijst hiervoor ligt vanaf 29 september bij de 
uitgang van de kerk. Telefonische opgave is ook mogelijk bij: 
Ton Kaljee telnr: 0649328152 of een mail naar: samenaantafel@pkndevoorhof.nl 
Wees er snel bij want het maximum aantal deelnemers is gesteld op 60 personen. 
 
Inzamelactie voor de voedselbank bij Hoogvliet op zaterdag 5 oktober: 
Op zaterdag 5 oktober vindt er weer een inzamelactie plaats bij supermarkt Hoogvliet in Wouden-
berg. De ingezamelde artikelen zijn bestemd voor de klanten van de voedselbank in Woudenberg 
en Scherpenzeel. Voor deze actie zijn er nog enkele vrijwilligers nodig die gedurende anderhalf 
uur de artikelen in ontvangst nemen en sorteren. Wil je meedoen? Meld je aan bij de coördinator 
van Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel: via email rijk.beumer@gmail.comtelefonisch 06-
40499934 of 033-8873678 
 
Week zonder geweld: Gemeente Woudenberg wil in de Week zonder geweld eind november 
aandacht besteden aan de strijd tegen huiselijk geweld en seksueel misbruik. Zij hebben Stichting 
Kunst uit geweld (www.kunstuitgeweld.nl)gevraagd  een tentoonstelling te organiseren. Deze ten-
toonstellingen zijn uniek omdat er alleen maar lotgenoten aan deelnemen. Mensen die zelf ervarin-
gen hebben met verhalen van geweld en op een bijzondere manier dat proberen te verwerken, na-
melijk door middel van kunst. Heb jij ook belangstelling om daaraan deel te nemen? Mail dan naar  
esther@kunstuitgeweld.nl . Samen staan we sterk!  
 
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!  
 
Bij deze dienst:   Thema: Vlucht of veilige basis..? 
In deze periode staan verhalen over David centraal in de kerkdiensten. We hoorden over de zal-
ving van David tot koning over Israël en het heroïsch verhaal waarin David, reus Goliath ver-
slaat. Vorige week konden we horen dat Michal, de dochter van Saul, van David houdt en dat Da-
vid een bijzondere band heeft met Jonathan, de zoon van Saul. Vandaag horen we dat David op de 
vlucht is voor de grillen van Saul. Als hij honger heeft gaat hij naar de priester in Nob, daar staat 
de Tabernakel, het heiligdom voor God. In Lucas 15 vertelt Jezus ons de gelijkenis van een zoon 
die op eigen benen wil staan, de wijde wereld in wil trekken en daarom zijn erfdeel opvraagt bij 
zijn vader. In beide verhalen komen we bekende thema’s tegen, zoals: op eigen benen willen 
staan; je ouderlijkhuis, je roots willen verlaten; zelfredzaamheid; identiteit; vluchten, honger lei-
den; een veilige basis hebben. Op die weg kom je mooie en uitdagende dingen tegen, soms word je 
voor problemen gesteld, word je teleurgesteld. Maar altijd blijkt er toch weer iets als een thuis, een 
veilige basis te zijn. Om die te ontdekken moet je soms ‘tot jezelf komen’. 
De gelijkenis wijst ons op een vader die op de uitkijk staat en die je met open armen ontvangt. 
David komt bij priester Achimelech (betekent mijn broer is koning) met een leugentje om bestwil. 
Er worden kritische vragen op hem afgevuurd, maar hij krijgt ook brood voor onderweg. Heilig 
brood zelfs, vijf broden die verwijzen naar Thora, het woord van God, steun en houvast voor het 
leven. Kern van beide verhalen is voor mij de trouw van God. We mogen schuilen onder de regen-
boog, Gods veilige basis…!Herken je dat: vlucht of veilige basis…? 
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