
 

 
 
 
 

 
 
Bloemen: - 
 
  
Voorbeden:  
Nu het kerkelijk centrum De Voorhof gesloten is willen wij u de 
mogelijkheid bieden om langs deze weg voorbeden aan te vragen. Dit kunt u doen via 
onderstaande e-mailadressen van de predikanten: 
Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat 
namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat 
kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
 
- Zondag 26 juli is op 90-jarige leeftijd overleden Gerritdiena Johanna Adriana (Gera) 
van Asselt - Dame. Zij woonde voorheen aan de Omloop en de afgelopen 2 jaar in de 
Moriahoeve. De afscheidsdienst en begrafenis was op vrijdag 31juli 2020. De gedach-
tenis is in de dienst van volgende week zondag. 
 
- Op donderdag 29 juli is op 81-jarige leeftijd overleden Teuntje (Teuni) van der Wiel- 
Loef. Zij woonde aan de van Hogendorplaan 24. De gedachtenisdienst en de begrafenis 
vinden in, besloten kring, plaats op dinsdag 4 augustus. Het was de wens van Teuni om 
op de natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem te worden begraven. 
 
 
Vakantie: Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 20 juli tot en met 17 augustus. Voor 
pastorale zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderlingen. In dringende gevallen 
kunt u een beroep doen op ds. Marten Jan Kooistra. 
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2 augustus 2020 
 

Achtste zondag na Trinitatis 

10.00 uur    Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
Predikant        : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                         : Anneke Bos 
Diaken                                                  : Cobi Stam en Tiny van Dijk 
Lector         : Anneke Bos 
Koster, Gastvrouw                                       : Ad Kleinveld, Anneke Bos 
Piano / orgel                     : Wim van Hoek 
Dwarsfluit                    : Trees Meijer 
Zang                   : Ton Kaljee, Marinka Grünbauer 
Kindernevendienst                  : Annemiek van Wansem 

Beeld, Beamer  : Jan van Bentum, Reinier Vunderink 
Geluid             : Martin Standaart 
Aanvangslied : Psalm 68: 7 en 10  
Glorialied       : Gezang 257 (lbvdk)  
Kinderen in het midden : Vertelling n.a.v. Prediker 3: 1-8 
Lied 287         : 1 en 2  
Schriftlezing   : Mattheüs 14: 13-21   
Lied 383          : 1, 2 en 3  
Lied 841          : 1 en 2  
Gedachtenis Janny van der Linde en Kees Valkenburg: 

                          Lied 416          : 1-4 
Lied                 : 1006 ‘Onze Vader’ 
Slotlied            : 423: 1, 2 en 3  
 
Thema: Alles heeft zijn tijd….!!!            
Bij deze dienst 
Vandaag lezen we één van de bekendste stukken uit het bijbelboek Prediker. De centrale ge-
dachte in deze tekst is dat er voor alles in het leven een eigen tijd is. Een gedachte die bijna 
spreekwoordelijk is geworden. Wellicht ken je het popliedje: ‘Turn! Turn! Turn!’, van The 
Byrds of het lied ‘Alles heeft z’n tij’, van Stef Bos. Beide liederen zijn op deze tekst uit Predi-
ker gebaseerd. 
Prediker werkt deze kerngedachte uit in een prachtig gedicht (Prediker 3:2-8). Hij kiest 
heel precies zijn voorbeelden, en zet die steeds naast elkaar in hun gunstige en ongunstige 
vorm.  
Prediker beschrijft in deze tegenstellingen het leven van de mens. Steeds noemt hij iets van 
leven en behoud, en iets van dood en verlies. Hij zegt daarmee niet wat mensen zouden moeten 
doen op een bepaalde tijd, maar hij beschrijft de situaties waarin mensen terechtkomen. Het 
gaat niet om het tijdstip waarop iets gebeurt, maar om het gegeven dát het gebeurt. Het leven 
heeft mooie en moeilijke kanten, en dat is niet door onszelf te organiseren, niet maakbaar, het 
komt over ons. En dat is iets wat ook wij kunnen herkennen: we kunnen ons niet van geluk 
verzekeren en we kunnen ons uiteindelijk niet wapenen tegen verlies en dood. Geluk en ver-
lies, ze hebben allebei hun eigen tijd, voor iedereen. 
Maar in dat alles ervaart hij wel Gods nabijheid. Die nabijheid wordt ons ook duide-
lijk gemaakt in de evangelielezing uit Mattheus 14. Als Jezus uit de boot stapt en de grote me-
nigte mensen ziet raakt Hij met ontferming bewogen en is er tijd om hun zieken te genezen. 
Tegen de avond is het tijd van eten en geeft HIJ de menigte te eten. Vijf broden en twee vissen 
blijken genoeg te zijn voor die grote menigte mensen. Opnieuw blijkt: de enkeling en de me-
nigte zoeken God niet tevergeefs. Jezus gebiedt de leerlingen te doen waar het in het discipel-
schap om gaat: vertrouwen, geloven en delen. Niet wegsturen… Of zoals Bonhoeffer het zegt: 
‘Iedere keer dat een mens wordt weggestuurd, wordt Christus zelf weggestuurd’. Zo heeft alles 
zijn tijd!! 
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Geven met Givt 
Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kunt 
doen aan de collecte. Open de app, kies hoeveel je 
wilt geven aan collecte 1, 2 of 3, kies hoe je wilt 
geven en klaar! Je download de Givt-app in Google 
Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie 
over Givt op www.givtapp.net. Scan onderstaande 
QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook 
uitgelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan 
ook worden geboekt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof  
Collectes op Zondag 2 augustus 2020  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat.  Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van con-
tactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen 
die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood)
fondsen en overige vaste bijdragen  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & 
Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
3e Collecte: KND-collecte 
 
Voedselbank Juli/augustus 2020:  Tja, voedselbank. Het woord zegt voldoende. Voedsel!  
Maar  naast voedsel zijn er meer dagelijkse behoeften die essentieel zijn binnen het huishouden. 
En dus ook voor de voedselbank. Met name juli en augustus worden aangekondigd als bijzonder 
warme  maanden met uitzicht op een hittegolf. Hoe dat uitzicht op die golf er uit ziet? Geen idee. 
Warm én natte voeten wellicht maar  als een  verfrissend bad zal het niet aanvoelen. Dus gaan we 
er voor zorgen, met uw hulp, dat we de komende twee maanden fris en monter doorkomen. Van-
daar dat wij  graag  de volgende produkten tegemoet  zien, t.w. zonnebrandmiddelen, handgel, 
shampoo, doucheschuim,  tandpasta, zeep en deodorant. Tevens op  speciaal verzoek van de 
voedselbank zou het fijn zijn als u ook denkt aan mondkapjes. Dit in verband met de verplichting 
deze tijdens het openbaar vervoer te dragen. Een mooi keuzepakket. Hygiëne en bescherming. 
Dank voor uw bijdrage. Zolang de maatregelen van het RIVM worden gehandhaafd staat de 
kist twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur 
en op donderdag van 19.30 tot 21 uur. 
 
Pastoraat: De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe 
maximaal 1 bezoek per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze bereik-
baar en doen zij hun pastorale werk nu grotendeels telefonisch. Tel.nrs. Pieter Koekkoek – 033-
286 7225, mobiel 06-4245 6049 , E-mail Pieterkoekkoek@gmail.com. Tel.nrs. Marten Jan Kooi-
stra – 033-285 2322, mobiel 06-5268 4452 – E-mail dskooistra@mjkooistra.nl 
Ouderlingen bezoeken alleen in noodgevallen en op afspraak. Ook hier geldt 1 bezoek per dag, 
maar ook zij zijn telefonisch bereikbaar en zullen hun pastorale werk per telefoon doen. 
Bezoekmedewerkers brengen voorlopig in principe geen bezoeken meer, maar kunnen ook tele-
fonisch gemeenteleden benaderen. 
 

Best gemeenteleden, 
Voorlopig kunnen 50 gemeenteleden per week zich aanmelden voor het bijwonen van een kerk-
dienst. U zich opgeven via de link op de website van ‘De Voorhof’ of per telefoon nr. 06 5206 
3119. Er wordt gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel personen u 
wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contac-
tenonderzoek, wanneer er een besmetting zou plaatsvinden via de kerk.  
De inschrijving voor een dienst stopt op vrijdagavond 19.00 u. voorafgaand aan een dienst, 
daarna wordt er een overzicht gemaakt van de bezoekers per gezin (of p.p. wanneer iemand al-

 
leen komt). Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij elkaar 
zitten, geeft u dit aan wanneer u zich aanmeldt. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, 
wilt u hen dan apart vermelden in het vak opmerkingen.  
Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven 
voor een volgende dienst. U staat dan bovenaan de lijst. Wanneer u op de afgesproken zondag de 
kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel, die klaar staat. U neemt uw jas mee de 
kerk in en hangt deze achter u op uw stoel. Volgt u verder a.u.b. de aanwijzingen van de dienst-
doende mensen, u krijgt een plaats aangewezen.  Het is aan te bevelen uw eigen liedboek mee te 
nemen, aangezien er geen beamerpresentatie is in de kerk. Aan het eind van de dienst staan er col-
lecteschalen bij de deur. Helaas mag er nog niet gezongen worden door gemeenteleden en ook het 
koffie drinken na de dienst gaat voorlopig niet door. Wanneer u, na de dienst, de kerk weer verlaat 
kan dit via 3 verschillende uitgangen, die u worden aangewezen. Ondanks alle beperkingen wen-
sen wij u een fijne en gezegende dienst toe. Het moderamen 
 
Online bakkie na de dienst:  
Online bakkie houdt in de maand augustus vakantie. Wel heel jammer om elkaar niet meer op deze 
manier te spreken, maar we hopen er in september weer met elkaar van te genieten. 
Goede zomertijd gewenst! 
Verdieping & Ontmoeting.  
Hartelijke groet, Jannette Maijen 
 
Wat betekent het geloof voor mij? Wie is Jezus voor mij?  
Belangrijke vragen waar we niet altijd even makkelijk antwoord op weten of over praten met el-
kaar. Toch is dat soms juist wel goed om te doen. Om dit ook te delen met elkaar. Tijdens de 
Kerkproeverij willen we graag weer mensen uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Voor 
ons zijn deze diensten waardevol en bezoeken we ze ook regelmatig. Voor een ander is dat niet zo 
vanzelfsprekend. Om aan anderen uit te leggen waarom we naar de kerk gaan en waarom we gelo-
ven, willen we dit de komende periode eerst eens naar elkaar toe uitspreken. En dat op een creatie-
ve manier. Want iedereen gelooft op zijn/haar eigen manier en uit dat ook weer anders. Waar de 
één kiest voor een lied dat het geloof onder woorden brengt, zal de ander kiezen voor een mooie 
afbeelding. Of zelf een gedicht schrijven. Andere ideeën zijn: via de app, mail of Facebook reage-
ren naar onze predikanten, reageren via de flipover in de kerk, zelf een tekst schrijven of een aan-
sprekende tekst uit de Bijbel of een ander boek kiezen, een schilderij/tekening/collage maken, een 
filmpje maken, enz. U en jij hebben hier de hele maand augustus de tijd voor. Graag vóór 1 sep-
tember de reacties toesturen naar kerkproeverij@pkndevoorhof.nl Vanaf de Startzondag op 6 sep-
tember t/m de Kerkproeverij op zondag 11 oktober zullen we wekelijks de bijdragen uit de ge-
meente laten zien en horen. We zien uit naar mooie, creatieve bijdragen!  
Namens Kerkproeverij, Corine & Jannette 
  

http://www.givtapp.net
mailto:scribaat@pkndevoorhof.nl
mailto:kerkproeverij@pkndevoorhof.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


