
 

 
 
 
 

 
 
 
Bloemen:  
De bloemengroet gaat vandaag naar   
 
 
     
 
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. Ruud van der Krogt, Rubenslaan 16 verblijft, i.v.m. een behandeling, tijdelijk in 
het Centrum voor ouderen in Ermelo. (Van Asch van Wijcklaan 6, 3853 KV Ermelo 
gebouw Eikenstein afdeling 1) 
- Mevr. Mieke Timmer, Maarsbergseweg 74 is opgenomen in het Diaconessen zieken-
huis te Utrecht, ze ligt op kamer 301. 
  
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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27 september 2020 
 

Zestiende zondag na Trinitatis 
 

10.00 uur  Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
Predikant                 : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                        : Rob Koelewijn 
Diaken                                                : Tiny van Dijk, Gerry Thiescheffer 
Lector        : Sierd Smit 
Koster / Gastheer      : Ab van den Pol / Sierd Smit 
Orgel/Piano                     : Jaap van Dijk 
Dwarsfluit                 : Trees Meijer     
Zang                 : Hilde van de Berk, Mariska Grünbauer,  
             August Wijnberg 

Kindernevendienst            : Annemiek van der Wansum 
Beeld, Beamer  : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid                                : Martin Standaart 
Zingen 

Aanvangslied   : Psalm 121: 1en 3 
    : Lied Kumbaya my Lord 
Glorialied    : Lied 885: 1 en 2 
Kinderen in het midden : Vertelling n.a.v. Daniel 2 
    : Lied ‘Dromen moet je delen’ 
Schriftlezing   : Mattheüs 21: 23-32 

         : Lied 1001: 1, 2 en 3 
         : Lied Geloofsbelijdenis 
         : Lied 1006 ‘Onze Vader’ 
         : Lied ‘My little lighthouse’ 
                        Slotlied      : Lied  Johan de Heer nr. 983: 1-4 
Bij deze dienst:  Thema: ‘Wat droom ik nou…?’ 
Deze zondag valt één dag voordat de Joden de dag van verzoening (Jom Kipoer) vieren. 
Jom Kippoer wordt door de Joden met vasten en gebed gevierd, nadat eerst driemaal de Kol 
Nidré-verklaring is uitgesproken. Deze verklaring wordt op de avond van Jom Kipoer in een 
zeer uitgebreide en langdurige Kol Nidré-dienst uitgesproken. De eerste maal fluisterend, de 
laatste maal zeer luid. In de verklaring wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen 
in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. In verbonden-
heid met de Joden zingen wij vanmorgen het lied Kumbaya my Lord, kumbaya: Kom bij ons o 
Heer!! De Joden weten zich afhankelijk van hun Heer en van zijn genade en vergeving. Of 
zoals psalm 121 het bezingt: ‘mijn hulp is van de Here, die dit alles heeft geschapen, 
mijn Herder zal niet slapen’. Daar kan Nebukadnezar alleen maar van dromen. De machtige 
koning van het Perzische rijk heeft inderdaad een droom. Het is een droom over een enorm 
groot beeld, die door een steen verpulverd wordt. ‘Vreselijk om te zien’, de droom maakt 
de machtige en altijd zelfverzekerde koning erg onrustig. Deze steen, die alle koninklij-
ke macht en wellust te niet doet, doet mij denken aan de steen die de bouwers afkeurden en die 
vervolgens tot hoeksteen wordt. Over die steen gaat het in Mattheus 21. Eerst horen we hoe 
Jezus’ macht wordt betwist. Het staat haaks op het verlangen van psalm 121 en het lied Kum-
baya my Lord, dat juist uitgaat naar de Heer.  Dat verlangen probeert Jezus in de harten van 
mensen te leggen. Het vraagt om toewijding en inzet voor het koninkrijk van God, door Jezus 
vergeleken met de wijngaard. Om die toewijding en inzet te duiden vertelt Jezus een gelijke-
nis over twee zonen. De ene wil niet in de wijngaard werken als zijn vader het vraagt, maar 
doet het toch, de ander zoon zegt ‘ja’, maar doet het niet. Ook bij Daniel zien we grote toewij-
ding en inzet voor het koninkrijk. Daniel zet er veel voor op het spel en wordt er rijk in ge-

zegend. Hij wordt wijs, weet de droom te duiden en krijgt een vooraanstaande positie. Een 

positie die hij ook weer gebruik ten behoeve van Gods rijk. De woorden van lied 1001 be-
schrijven en bezingen op schitterende wijze de kern van waar het op deze zondag over gaat..!! 
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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 
overgemaakt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. 
Diaconie De Voorhof. 
Collecte op 27 september2020:  
1e Collecte: Protestantse Kerk (Vredesweek} Wereldwijd - Verlangen naar vrede. Op veel 
plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten 
vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen 
we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten 
in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek 
vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee? 
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 
 
Pastoraat:  
De predikanten bezoeken alleen op verzoek en op afspraak en leggen in principe maximaal 2 
bezoeken per dag af, tenzij zich noodsituaties voordoen. Uiteraard blijven ze bereikbaar 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 Kooistra – 033-
285 2322, mobiel 06-5268 4452 – E-mail dskooistra@mjkooistra.nl Ouderlingen en bezoekme-
dewerkers leggen maximaal 1 bezoek per dag af en ze zijn telefonisch bereikbaar.  
 
Krabbeldienst:  
Vandaag,  zondag 27 september willen we, met inachtneming van de geldende coronaregels, 
weer een krabbeldienst houden. Een Krabbeldienst is speciaal voor peuters en kleuters, maar 
grote kinderen en volwassenen zijn uiteraard ook welkom. Het thema van de Krabbeldienst is: 
‘sta op’. We hebben weer een leuke dienst voorbereid rondom een verhaal van Mozes en het volk 
Israël. De krabbeldienst begint om 16.00u en is in De Voorhof. Vanwege de coronaregels moet 
je je wel even aanmelden. 
 
Inloopochtend: 
Vanaf 1 oktober 2020 kunt u op donderdagochtend tussen 10-12 u. terecht in De Voorhof, waar 
het stiltecentrum in zaal 1 open zal zijn. 
In de hal kunt u terecht om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Ook zal een van de predikanten aanwezig zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.  
Op deze manier hebben we toch de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, nu naar de kerk gaan 
voor velen niet meer vanzelfsprekend is. 
Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar. 
 
Noodhulp India: 
De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmiddels is het aantal 
besmettingen de grens van 5 miljoen gepasseerd. Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kaste-
lozen of Dalits genoemd, zijn de gevolgen ingrijpend. Velen van hen zijn dagloners en zitten 
zonder werk. Hierdoor kunnen ze zelf niet in hun noodzakelijke levensonderhoud voorzien. Onze 
broeder Raju en zuster Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) doen hun uiterste best 
om deze zeer kwetsbare groep medemensen te helpen door het verstrekken van basisvoeding. 

 
Met onze eerdere gift in juli 2020 hebben zij inmiddels veel gezinnen kunnen helpen. Maar de 
nood blijft onveranderd hoog. Wilt u hen helpen in de vorm van financiële bijdrage om dit goede 
werk te kunnen blijven voortzetten? U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL04 
RABO 0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, onder vermelding van ‘Noodhulp India’. Na-
mens de taakgroep ZWO wederom alvast hartelijk dank voor uw steun! 
 
Kerkproeverij 2020: 
Op zondag 11 oktober is de jaarlijkse Kerkproeverij.  
Dit jaar hebben we ter voorbereiding twee vragen gesteld. Wat betekent het geloof voor mij? Wie 
is Jezus voor mij? Op de flipover, via email, facebook kun je nog steeds reageren. Meteen even 
doen, als je dit nog niet gedaan hebt. We kunnen zoveel van elkaar leren en elkaar bemoedigen! 
kerkproeverij@pndevoorhof.nl Ondanks de huidige situatie zou het fijn zijn om bij jezelf eens na 
te gaan, met wie je die ochtend een kerkdienst zou kunnen bijwonen, of in de kerk of thuis. Bij-
zonder om samen na te denken over verdieping en zingeving. WELKOM!  

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 opmerkingen. Is de dienst vol 
op het moment dat u zich wilt aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgen-
de 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 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.  
 
Even een pas op de plaats: 
Vanaf 1 september is Eveline van Bentum beheerder van De Voorhof. Door privéomstandigheden 
die bij Eveline en Jan in 2020 hebben plaatsgevonden, heeft zij haar werkzaamheden vanaf het 
begin niet goed kunnen uitvoeren. Er is door de huisarts een overspannenheid geconstateerd. Rust 
is voorgeschreven en heeft zij haar werkzaamheden moeten staken. Eveline heeft nu vooral veel 
rust nodig. We hopen dat zij haar werkzaamheden na een rustperiode weer op een goede manier 
kan oppakken.  
Hoe nu verder? 
Ab van den Pol beheert voorlopig de zalenplanning en de beheerderstelefoon. E-mail en tele-
foonnr. blijven ongewijzigd. Via deze route kunt u bij Ab terecht voor zaalreservering. 
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