
 

 
 
 
 

 
 
 

Bloemen:  
 
 
 
 
Voorbeden:   
Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. 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: 
- Dhr J.C. de Leur, Kastanjelaan 77 ligt in het Meander M.C. Maatweg 3,  
3813TZ Amersfoort. 
- Mevr. Teuni van de Lagemaat - Stam,  Lindenlaan 15 is opgenomen in het Meander 
M.C. Maatweg 3, 3813TZ  Amersfoort ze ligt op afdeling C-5 kamer 57 
 
Voedselbank September 2020:  
Hét gaat weer beginnen. De vakanties zijn voorbij. Dus komt er weer leven in de dage-
lijkse  brouwerij. De brouwerij?   Hoezo de brouwerij?  Een biertje met een schuim-
kraag of zo? Nee, de branderij bedoelen we. En wel de koffiebranderij.  In dit geval 
geen biertje maar een cappuccino met  een schuimkraag!  Of zo. Plezierig voor de 
voedselbank én voor ons allen zijn  de vele koffieaanbiedingen in de winkel. U weet 
wel; twee halen één betalen of  de tweede gratis. Nou, dan kom je toch goedkoop op de 
koffie!  Of beter gezegd; aan de koffie. Eén voor jezelf en één voor de voedselbank. 
Met de aanschaf van twee aanbiedingen wordt het nóg leuker. Koffie en nog eens kof-
fie deze maand. Gratis en voor niets. Okay,  de helft dan. Dús........, maar op een loopje  
naar een geurend koffie koopje!. Oh ja, al vast hartelijk bedankt namens de voedsel-
bank 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. Z
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6 september 2020 
 

Dertiende zondag na Trinitatis 
Startzondag 

 
10.00 uur   Manege Groenewoude’ 
  
Predikant                 : ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan  Kooistra 
            Pastor Nelleke Siljard  
Ouderling van dienst                        :  Rob Koelewijn 
Diaken                                                :  Marja Overeem,  Evert van Asselt 
Lector        :  Annemarieke Slaghekke 
Piano                      :  Jaap van Dijk 
                  

Zang             : Angelique Martina,   Hilde van de Berk,  
      Marinka Grünbauer,  August Wijnberg,  
                                                Fred Slaghekke,   Betting Kroese 
Dwarsfluit                          : Trees Meijer 
Trompet                             :  Guido Grünbauer 
Saxofoon                             : Petra Meeuwse 
Klarinet/Mondorgel          : Werner van der Burgh 
Gitaar                                 : Jannette Maijen en Dorith Streef 
Jambé                                 : Arieëne Koelewijn 
Kindernevendienst            : Arieëne Koelewijn 

                         Tienerdienst               :  Jaap de Ronde 
 
Thema: ‘Kerk naar buiten’ 
Aanvangslied     : Psalm 8b: 1-5 
Bemoediging en groet  
Kyriegebed 
Respons      : Lied 367b 
Gloria                 : GvL 491: 1 - 4 
Gebed bij de opening van het woord  
Kinderen in het midden 
Schriftlezing     : Psalm 8 
Zingen      : Lied 978: 1-4 
Evangelielezing     : Mattheüs 6: 24-27 
Lofprijzing      : GVL 265 
Uitleg en verkondiging 
Zingen :     : Lied 979 
Vredeswens 
Dankgebed, voorbede 
Zingen      : Lied 568a 
Aankondiging collecte 
Slotlied      : Lied 839: 1, 2, 3 en 4 
 
Vanwege een technisch probleem zal de openluchtkerkdienst zondagmiddag om 14.00 uur 
worden uitgezonden op kerkdienstgemist.nl 
Het is ook niet mogelijk om de liederen die gezongen worden in tekst te laten meelopen zoals 
gebruikelijk is. 
Om die reden is de liturgie meegestuurd zodat u kunt meelezen tijdens het zingen. 
 
Directe link : https://kerkdienstgemist.nl/stations/167  
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Geven met Givt: 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. 
Meer informatie op www.givtapp.net. Scan onderstaande 
QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook uitge-
legd hoe de app werkt.  
 
Collecte op 6 september2020:  
1e Collecte: KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT) Ghana - Een sterke kerk op een 
kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen 
christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis 
hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in 
Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daar-
naast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren 
lezen aan de hand van teksten uit de Bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee 
neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jon-
geren. Collecteer op Startzondag mee voor de kerk in Ghana! 
 
Alleen deze zondag 1 (één) collecte tijdens de dienst. Het collectegeld kan ook worden overge-
maakt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof en/of via GivtApp 
(kies dan collecte 1). 
 
Afscheid kerkenraadsleden: 
Op zondag 13 september nemen onderstaande ambtsdragers afscheid van de kerkenraad: 
Anneke Bos – ouderling pastoraal   Gilda Hoogers – ouderling pastoraal 
Johan de Kruijf – ouderling CvK     Jaap de Ronde – Jeugdouderling 
Annelies van Ravenhorst – diaken secretaris,  Janny Kaljee – diaken (is er op 13 september niet 
bij)      Helaas kunnen we nog niet berichten dat nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. 
Namens de kerkenraad,   Lia Stegehuis, scriba 
 

Opgeven voor deelname aan kerkdiensten: 50 gemeenteleden per week kunnen zich aanmel-
den voor het bijwonen van een kerkdienst. De inschrijving stopt op vrijdagavond om 19.00 u. 
voorafgaand aan de dienst. Opgave kan via de link op de website van ‘De Voorhof’ of per tele-
foon nr. 06 5206 3119. We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met 
hoeveel personen u wilt komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en 
een eventueel contactenonderzoek. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres 
wonen mogen bij elkaar zitten. 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 aanmel-
den, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst. Wanneer u op de afgespro-
ken zondag de kerk binnenkomt desinfecteert u uw handen met de gel. 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 niet altijd een beamerpresentatie is in de kerk. De collecte is aan de buiten-
deur. Er mag nog niet gezongen worden door gemeenteleden en er wordt geen koffie geschonken 
na de dienst. Na de dienst verlaat u de kerk door de uitlang, die u worden aangewezen., Ondanks 
alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe. 
 
Wat betekent het geloof voor mij? Wie is Jezus voor mij?  Op 11 oktober is de Kerkproe-
verij, waarvoor we mensen willen uitnodigen voor de kerkdienst. Vóór we hen willen uitno-
digen, is het goed om zelf eerst eens te kijken wat het geloof voor ons betekent. Graag willen 
we u en jou uitnodigen om te reageren via app, mail, Facebook, de flipover in de kerk of op 

 
een andere, creatieve manier. Denk aan een lied, gedicht, schilderij, filmpje, enz. De reacties 
kunnen vóór 1 september naar kerkproeverij@pkndevoorhof.nl Vanaf de Startzondag op 6 
september t/m de Kerkproeverij zullen we wekelijks de bijdragen uit de gemeente laten zien en 
horen. We zien uit naar mooie, creatieve bijdragen! Namens Kerkproeverij, Corine & Jannette 

Kennismakingsworkshop, voor jong en ouder vanaf 10 jaar, Dansen en Bewegen in Zijn 
Naam. Meld je vandaag aan. Gezamenlijk zingen gaat nu niet, maar wel gezamenlijk bewegen. 
Zullen we het lied 'Mighty to save' op een mooie (nieuwe) manier tot leven brengen? 
Voor God, in ons leven en in onze omgeving? We hebben er iets tijdens de muzikale oppepper van 
mogen zien, maar zelf beleven gaat dieper. Doe mee tijdens de workshop op vrijdagavond 25 sep-
tember en het zou leuk zijn als we hier iets van in de familiedienst kunnen laten zien. Meld je aan 
op de startdag of voor dinsdag 8 september via ontmoeting@pkndevoorhof.nl. Of spreek mij bin-
nenkort of op de startdag aan, Jannette Maijen namens Verdieping & Ontmoeting, 06-11286220. 
 
Aanmelden Hagenpreek:  
Met rasse schreden naderen we onze oecumenische startzondag 6 september a.s. van De Voorhof 
en de Catharinakerk. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Wat mag u verwachten? In elk geval een openlucht kerkdienst m.m.v. alle muzikanten, zangers 
en zangeressen die u in de afgelopen maanden op uw scherm voorbij zag komen. Verder een 
schouwspel dat stamt uit de tijd van de hagenpreken. Compleet met 16e-eeuwse kleding en paar-
den. Wat verwacht de organisatie? Veel bezoek, zowel van gemeenteleden van De Voorhof als 
van de Catharinakerk. En dat u blijft voor een kop koffie en meedoet aan een eenvoudige lunch.  
 
Waar moet u op rekenen? Dat de organisatie nauwlettend toeziet op het volgen van de corona-
maatregelen. Wat moet u doen? Als u deze hagenpreek wilt bijwonen, meidt u zich dan vanaf 
heden aan bij onze scriba: scribaat@pkndevoorhof.nl of per tel.: 06 52063119. Wij vragen uw 
naam, telefoonnummer, met hoeveel u komt en of u meedoet aan de lunch. 
 
Op 6 september is het terrein om 9.15 uur open en bent u welkom. Op deze wijze proberen we de 
binnenkomst van bezoekers zo veel mogelijk te spreiden. Geef u vanaf dat moment over aan dat-
gene wat u beleeft. U wordt bijna persoonlijk begeleid van binnenkomst tot zitplaats. 
 
Uw kinderen zijn we ook niet vergeten. Na het kindermoment in de dienst gaan zij een eigen pro-
gramma volgen. Laat ze vooral meekomen, maar niet in hun mooiste kleren. Ook voor hen wordt 
het een unieke belevenis. Tijdens elke kerkdienst vindt er een collectemoment plaats. Hat zal dui-
delijk worden aangegeven wanneer dat is. Deze keer is er 1 (één) collecte. Deze collecte zal ver-
deeld worden tussen De Voorhof en de Catharinakerk.  
 
Over veiligheidsmaatregelen is intensief nagedacht. Wat het organiserend team kon doen , is ge-
daan. Het lukt echter niet zonder uw medewerking. En dat is de belangrijkste kant van uw veilig-
heid. Blijf tijdens de gesprekjes afstand van elkaar bewaren. Maak elkaar er ook opmerkzaam op.  
 
Plaats van handeling is op een bijzondere locatie, namelijk bij Manege Groenewoude, Ekris 38, 
Woudenberg. Bij slecht weer is daar ook een binnen locatie beschikbaar. 
 
Bij het verlaten van her terrein staat de melkbus waarin u een bijdrage kan doen ter bestrijding van 
de onkosten. 
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