
 

 

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: 
- Betty van der Linde - Hoogland, Maarten van Rossumweg 55 is i.v.m een acute blin-
dedarmoperatie een paar dagen in het MMC in Amersfoort opgenomen geweest. Betty 
is inmiddels weer thuis. We wensen haar een spoedig herstel.   
- Dhr. Joop de Leur is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Dhr. en Mw. van Bentum, Schans 65  zijn deze week 50 jaar getrouwd. We willen 
hen van harte feliciteren met dit heugelijke feit. 
 
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. 
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Dertiende zondag van de zomer 

 
10.00 uur    Dienst via Kerkradio/TV  uitgezonden vanuit De Voorhof 
                                                                  Afscheid Ambtsdragers 
Predikant        : ds. Pieter Koekkoek/ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                         : Arend Hoogers 
Diaken                                                 : Erna Banning/Anneke Boeve 
Lector         : Alice Bossema 
Koster, Gastheer        : Ad Kleinveld, Roel van Woudenberg 
Piano / orgel                     : Piet de Vries 
Muzikanten                    : Jannette Maijen/gitaar, Ariënne Koelewijn 

Zang               : Corine de Kruijf, Anneke Methorst,  
       August Wijnberg     
Kindernevendienst             : August Wijnberg 
Beeld en Beamer                 : Jaqueline van der Ledden, Jan van Bentum 
Geluid              : Ronald Maijen 
 
Zingen: 
Intochtslied    :Psalm 84: 1, 2 en 6        
Responsie                           : Lied 367d 
Gloria                                        : Lied 103c: 1 en 5  

     Schriftlezing       : Mattheus 18: 15-21  
     Kinderverhaal n.a.v.       :Mattheus 18: 21-35 
                                                                                   : Lied 993: 1-7 
     Schriftlezing       : Exodus 32: 7-14 
                                                                                   : Lied 103e 
                                                               : Lied 974: 1, 2 en 5 
    Afscheid aftreden ambtsdragers 
                                        : Lied 680: 1, 3 en 5 
    Gebeden met gezongen        : “Onze Vader” 
                         Kerkproeverij….’Geef kleur aan je geloof ‘door Anneke Methorst 
    Slotlied         : Lied 428 
 
 
Tijdens deze dienst nemen we afscheid van: 
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  
 
 
Geef kleur aan je geloof 
Dinsdag 15 september starten we weer met onze creatieve verwerking van een Bijbeltekst, lied 
of gedicht. Het thema voor dit jaar is ‘de psalmen, daar zit muziek in’. Dit keer is psalm 100 
het onderwerp van verwerking.  
Vind je het leuk om creatief bezig te zijn? Maak eens een ochtend mee. 
Wel even aanmelden bij Anneke, 0629180591. Om 9.15 uur starten we.  
Zie voor verdere informatie het activiteitenboekje bij de Schakel. 
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis-Meijer   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.  
Het collectegeld kan ook worden geboekt op  IBAN  
NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof . 
Collecte op 30 augustus 2020:  
1e Collecte: Jeugdwerk (JOP) Nederland,  
Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop. 
Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen, dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn, de 
weg naar haar kerk weer weet te vinden. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen, die gemaakt 
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten  
3

e
 Collecte: KND-collecte 

 
Slachtoffers Beiroet Libanon 
Voor de slachtoffers van Beiroet Libanon is door onze gemeenteleden een totaalbedrag van  
€ 1.600, - via bankrekening van Diaconie De Voorhof  binnengekomen. Allemaal hartelijk be-
dankt voor jullie bijdragen aan deze actie.   
 
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 leggen maximaal 1 bezoek per dag af en ze zijn telefonisch bereikbaar. 
 
Wat betekent het geloof voor mij? Wie is Jezus voor mij?   
Op 11 oktober is de Kerkproeverij, waarvoor we mensen willen uitnodigen voor de kerkdienst. 
Vóór we hen willen uitnodigen, 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 flip-
over 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 Start-
zondag 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 
 
Amnestyzondag: 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. 
Ook al kunnen we niet aanwezig zijn in “de Voorhof” om handtekeningen te verzamelen, 
toch willen we ook nu aandacht vragen voor Amnesty International. 
KOM IN ACTIE! 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder jouw 
steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, stuur direct online 
een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. Of help ons mee als vrijwilliger 
op kantoor of in het land. 
Kijk op www.amnesty.nl   
 
 

 
Kennismakingsworkshop:  
Voor jong en ouder vanaf 10 jaar 
Dansen en Bewegen in Zijn Naam….. opgeven voor donderdag 17 september. 
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..... 
Een ervaring rijker.... Doe mee tijdens de workshop op vrijdagavond 25 september en het zou leuk 
zijn als we hier iets van in de familiedienst kunnen laten zien. 
Meld je snel aan via ontmoeting@pkndevoorhof.nl, Jannette Maijen namens Verdieping & Ont-
moeting, 06-11286220. 
 
Doe je ook mee met Jopkids?  
Jopkids is de leukste kinderclub van De Voorhof voor kinderen van groep 5-8.  
We hebben met elkaar goede gesprekken  over onderwerpen uit de bijbel.  
Daarnaast doen we spelletjes, gaan we knutselen,  en organiseren we (sport)activiteiten.  
Ideeën van de kinderen zijn ook van harte welkom! De hoogtepunten zijn elk jaar samen sinter-
klaas en kerst vieren en natuurlijk het kamp.  
Vorig seizoen verliep het anders dan we verwacht/gehoopt hadden. We moesten veel activiteiten 
afzeggen, maar we hebben het seizoen wel kunnen afsluiten met een sportieve en gezellige activi-
teit. We hopen dat je zin hebt om met ons mee te doen!  
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we begonnen met de voorbereidingen.   
Kijk op https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids voor de laatste informatie.  
Wil je je opgeven? Leuk!  Stuur dan een mail naar jopkids@pkndevoorhof.nl  op de website staat 
welke informatie we hierbij nodig hebben. Wij zijn ook hard op zoek naar clubleiding. Vind je/u 

het leuk om mee te helpen  welkom! Stuur een mail naar jopkids@pkndevoorhof.nl  
of spreek 1 van de onderstaande contactpersonen aan.  
We hopen op veel aanmeldingen! Marten Jan Kooistra, Janneke Smit, Arieëne Koelewijn.  
 
Opgeven voor deelname aan kerkdiensten:  
50 gemeenteleden per week kunnen zich aanmelden 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 telefoon 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 opmer-
kingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct in-
schrijven voor een volgende dienst. Wanneer u op de afgesproken 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 dienstdoende 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 buitendeur. Er mag nog niet gezongen wor-
den 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. 
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