
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
 
 
 
Collecte: 
1e Collecte: Betreft kosten en bijdragen aan contactmiddagen ouderen, bloemen 80+ 
en langdurig zieken e.d., (geldelijke) ondersteuning personen, kosten (nood)fondsen en 
overige goede doelen/vaste bijdragen.  
2e Collecte: Kosten Pastoraat: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de kosten vallen 
die gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
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. 
 - Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in 
De Engelenburgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal 
 

Voedselbank Oktober 2019:   
Deegwaren is het thema voor oktober. Spaghetti, macaroni, vermicelli, tagliatelle en al 
die ander lekkere pasta producten  zien we smaakvol tegemoet. 
Sambal bij? Nee, een beetje pittigheid kan geen kwaad maar deze  keer toch liever een 
lekkere pastasaus er bij........, als u tóch bezig bent?  
Dat is toch een twee eenheid; deegwaren en saus. 
Een 'gedegen’ boodschap dus deze maand.   
Dank, namens Hetti. ( dochter van de  Spag Hetti familie) 
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20 oktober 2019 
 

18e Zondag na Trinitatis 

 
10.00 uur     
Predikanten     : Ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Anneke Bos, Lia Stegehuis 
Diaken     : Annelies van Ravenhorst, Erna Bannin 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Trudy Stoffer 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde, Marit de Kruijf 
JOB Basics      : Corine de Kruijf      
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep, Ab van den Pol 
Zingen     : Psalm 105: 1 en 2 
      : Psalm 117d 
Kinderen in het midden   : “Wij gaan voor even uitelkaar” 
Schriftlezing     : 2 Samuel 5: 6-16  
      : Psalm 122: 1 en 3 
Schriftlezing      :Lucas 18: 1-8  
      : Lied 146c: 1 
      : Lied 176: 1, 2 en 4 
      : Lied 418: 1, 2, 3 en 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!  
 
 
 
 
18.30 uur: Geen Dienst 
    
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag 27 oktober 2019   
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra  Viering Heilig Avondmaal 
1e Collecte : ZWO : Project 2019/2020 De Taakgroep ZWO zet zich elk jaar in voor een 
nieuw project in het buitenland. Het ene jaar ligt de focus op fondsen werven, zoals het afgelo-
pen jaar voor de stichting in Colombia, en het andere jaar ligt de nadruk meer op het informe-
ren van de gemeente over wat er gebeurt m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking. Er zal in de komende maanden een nieuw project gekozen worden en zodra 
daar meer over bekend is, wordt u geïnformeerd hierover. De collecte komt ten goede van dit 
nieuwe project. 
2e Collecte Plaatselijk Diaconaat: Betreft kosten en bijdragen aan contactmiddagen ouderen, 
bloemen 80+ en langdurig zieken e.d., (geldelijke) ondersteuning personen, kosten (nood)
fondsen en overige goede doelen/vaste bijdragen.     
 
 
15.30 uur:  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
 
18.30 uur: Geen Dienst 



 
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: Geef God de ruimte…!! 
In deze periode staan verhalen over David centraal tijdens de kerkdiensten. We hoorden over de 
zalving van David tot koning over Israël en het heroïsch verhaal waarin David reus Goliath ver-
slaat. David moet regelmatig op de vlucht voor Saul. Op zijn vlucht krijgt hij de Toonbroden uit 
de Tabernakel en kan hij Saul een aantal keren met gemak om het leven brengen, maar David 
vergrijpt zich niet aan de gezalfde des Heren. We lazen dat Michal, de dochter van Saul, van 
David houdt en dat David een bijzondere band heeft met Jonathan, de zoon van Saul. 
Vorige week hoorden we over de trieste dood van Saul en Jonatan. Vandaag lezen we in 2 Samu-
el 5 dat David tot koning wordt uitgeroepen en dat hij zich vestigt in Jeruzalem. Dit gaat niet 
geheel zonder slag of stoot. De inwoners verzetten zich tegen David’s komst. Een vreemde pas-
sage in dit gedeelte komen we tegen in vers 8: En wat de lammen en de blinden betreft, die ver-
acht ik uit de grond van mijn hart.’ Daarom zegt men: Lammen en blinden, die komen 
het huis niet in. Dit lijkt erg in tegenspraak met andere uitspraken van David (bijv. in de psal-
men) over lammen en blinden en staat ook haaks op de manier waarop David zich tijdens zijn 
koningschap over lammen en binden ontfermt. Hoe zit dit dan? Waarschijnlijk gaat het hier om 
afgoden. Op andere plaatsen beschrijft David nl. afgoden als lammen en blinden. Op die manier 
worden lammen en blinden waarschijnlijk ook in onze tekst gebruikt. De stad moet van ande-
re goden gezuiverd worden om God alle ruimte te geven. In het Lucas evangelie vertelt Jezus een 
gelijkenis waarin bidden centraal staat. In het Lucas evangelie wordt veel gebeden. We worden 
opgeroepen om overal te bidden en aangespoord de moed niet te verliezen. Bidden is een revolu-
tionaire kracht. Bidden staat bij Jezus ook meestal in het teken van het Koninkrijk van God en 
altijd klinkt erin door: ‘UW wil geschiede’. Bidden is dan ook primair: luisteren naar God en God 
de ruimte geven. In het gedeelte van vandaag is het gebed ook vooral gericht tegen machten van 
onrecht en geweld. Maar geloven we daar nog in? Zal de Mensenzoon, wanneer Hij komt, 
het geloofsvertrouwen vinden op aarde? Zullen wij het bidden vol vertrouwen volhouden, overal 
en zonder de moed te verliezen? Zullen wij het volhouden gemeente van Christus te zijn?  
Geven wij God de ruimt…….. 
 
Bijbelkring Groenewoude: 
Op dinsdag 26 november bent u van harte welkom in een van de zalen van Groenewoude . 
Elke laatste dinsdag van de maand komt een groep ouderen bij elkaar.  
Er wordt een gedeelte uit de Bijbel een lied of een onderwerp dat ons raakt besproken. Dat kan 
mooie gesprekken opleveren. Ook ouderen die niet in Groenewoude of omgeving wonen zijn van 
harte welkom. De bijeenkomst is van 15.30 tot 16.30 uur en wordt geleid door Pieter Koekkoek 
of Alice Bossema. 
Anneke Boeve 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag ,27 oktober,is er weer een bijeenkomst van de alleengaanden/alleenstaandengroep. 
Na de dienst drinken we koffie of thee met elkaar,doen een activiteit en lunchen dan samen. 
Welkom na de dienst ,in de soos. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
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 tentoonstellingen 
zijn uniek omdat er alleen maar lotgenoten aan deelnemen. Mensen die zelf ervaringen hebben 
met verhalen van geweld en op een bijzondere manier dat proberen te verwerken, namelijk door 
middel van kunst. Heb jij ook belangstelling om daaraan deel te nemen?  
Mail dan naar esther@kunstuitgeweld.nl . Samen staan we sterk!  

 

 
Moeilijke teksten: 
Op dinsdag 5 november kijken we met elkaar naar de apocriefe boeken. Wat is hun rol in de ge-
schiedenis van het Christendom, waarom staan ze niet in de bijbel? 
Voor degenen die dit willen ligt de tekst van het apocriefe boek: 'De geboorte van Maria' klaar in 
de hal van de kerk. Voor diegenen die het liever per email ontvangen kan dit. Stuur dan even een 
berichtje naar Pieterkoekkoek@gmail.com. 
 
Conservenblikken gezocht! 
Voor de krabbeldienst van 24 november zijn wij op zoek naar schone conservenblikken! 
Ze mogen ingeleverd worden in de doos in de hal van de kerk. 
Namens de allerkleinsten; alvast bedankt!! 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 20 t/m 27 oktober. In die week kan in dringende gevallen 
een beroep gedaan worden op de ouderlingen of op ds Marten Jan Kooistra. 
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