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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: 
- Mevr. Mieke Timmer, Maarsbergseweg 74 is opgenomen in het Diaconessen zieken-
huis te Utrecht, ze ligt op kamer 301. 
- Dhr. Ruud van der Krogt, Rubenslaan 16 verblijft, i.v.m. een behandeling in  
GGZ Centraal, Ouderenopname Kastanjehof  D  kamer 11.  
Utrechtseweg 266, 3818 EW  Amersfoort 
E-mail afdeling:  ouderenopname@ggzcentraal.nl 
Telefoon verpleegafdeling: 033 – 4609266 
Bezoek kan na telefonische afspraak en mondkapje verplicht 
  
Voedselbank Oktober 2020:  
We gaan er niet 'melig' overdoen maar het wordt wel een maandje met allerhande bak-
meel produkten. Deze maand graag  pannekoekenmeel,  cake meel, bloem, taartmix, 
volkorenmeel en alle overige produkten die we kunnen scharen onder de groep bak-
middelen. Om het compleet te maken mag er ook wel stroop, olijfolie of zonnebloem-
olie bij. Hebben we in deze herfsttijd tóch nog een zonnetje in huis!  
Met hartelijke dank. 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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4 oktober 2020 
 

Zeventiende zondag na Trinitatis 

10.00 uur  Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
Predikant                 : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                        : Arend Hoogers 
Diaken                                                : Cobi Stam, Tiny van Dijk 
Lector        : Marja Overeem 
Koster / Gastvrouw      : Bertus Brouwer / Nel Kroese 
Orgel/Piano                     : Piet de Vries 
Muziek                 : Arieëne Koelewijn, Werner van der Burgh,  
           Jannette Maijen en Dorth Streef 
Zang                 :  Hilde van de Berk, Ton Kaljee, Betting Kroese 

Kindernevendienst            : Peter van der Krans 
Beeld, Beamer            : Mirjan Schep, Elizabeth Kooistra 
Geluid                                : Ronald Maijen 
Zingen 
Aanvangslied   : Lied 288 
Gloria    : Lied 305: 1, 2 en 3 
Kinderen in het midden        : Vertelling n.a.v. Daniel 6 
    : Lied 13 ‘Alles wordt nieuw’, deel 1 
Schriftlezing   : Mattheüs 21: 33-43 
              : Lied 841: 1 en 2 

         : Lied 400: 1, 2, 3, 8 en 12 (LvdK) 
    Gedachtenis      : Lied 608 1 en 3 
         : Lied 1006 ‘Onze Vader’ 
         : Lied Mighty to save 
   Slotlied       : Opwekking 710 
Bij deze dienst:  Thema: ‘Wie heeft de macht…?’ 
In de Protestantse kerken is het vandaag Israëlzondag: een zondag waarop extra aandacht 
wordt besteed aan onze onopgeefbare verbondenheid met Israël. Het verhaal van Daniël 6 sluit 
hier mooi bij aan. We horen dat Daniel en zijn vrienden ondanks het gebod van de koning de 
God van Israël als hun enige God zijn en Hem trouw blijven. Jezus vertelt opnieuw een gelij-
kenis, nadat Hij door de Farizeeën op de proef is gesteld. Hun vraag aan Jezus ging over de 
geboden en de manier waarop Jezus deze interpreteert. Hier ligt ook de link met hoofdstuk 6 
van Daniel. De Farizeeën wijzen Jezus op de Talmoed. Talmoed betekent: ´mondelinge leer´, 
en is een soort verklaring van de tien geboden/woorden. Het zijn 613 levensvoorschrif-
ten opgenomen. Deze 613 voorschriften worden onderverdeeld in 248 geboden, evenveel als 
de botten in het menselijk lichaam, en 365 verboden, evenveel als de dagen in het jaar. De ge-
dachte daarbij is: het naleven van de Wet vraagt om een totale inzet, zowel wat betreft de men-
selijke mogelijkheden als de tijden waarop dat moet gebeuren.  
De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben dit tot een soort van leerstellig stelsel omgebouwd 
waaraan iedereen zich dient te houden. En o wee als je het niet doet dan is daarmee je zalig-
heid in het geding. Jezus probeert veel meer de dagelijkse praktijk en levenshouding te bena-
drukken, zoals ook in Daniel. Hij wil mensen laten zien dat de Tien geboden zijn gericht op 
een juiste verhouding van de mens tot God en op die van mens tot mens. Leven in vertrouwen 
op God heeft een horizontale en een verticale dimensie. Je kunt er de vorm van een kruis in 
herkennen: verticaal is de liefde tot God, horizontaal de liefde tot de naaste. Waar beide lijnen 
bij elkaar komen – het kruispunt – dáár moet het hart vol van zijn en dáár moet de mond van 
overlopen. Je kunt God niet liefhebben zonder van zijn kinderen te houden. In de gelijkenis 
van de wijngaard wordt niet op een goede manier met de mensen omgegaan. ´Geloven is een 
dagtaak….´, zegt Jezus met andere woorden. Met de gelijkenis van de pachters van de wijn-
gaard probeert Jezus aan zijn woorden handen en voeten te geven. Deze gelijkenis vertelt 
ons dat God keer op keer uitnodigingen blijft sturen, omdat hij wil dat we zijn feestmaal bij-
wonen. Wat is onze reactie daarop.   
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 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 
overgemaakt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. 
Diaconie De Voorhof. 
Collecte op 4 oktober 2020:  
1e Collecte: Israëlzondag, Israël - Leren door ontmoeting en dialoog. Voor de Protestantse 
Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan 
bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-
christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in 
de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoe-
tingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stel-
lingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties 
met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair 
project met het Centraal Joods Overleg. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
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.  
 
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. 
 
Moeilijke Bijbelteksten: 
OP dinsdag 6 oktober kijken we weer naar een moeilijke Bijbeltekst. Deze keer: Deuteronomium 
19: Oog om oog en tand om tand. Waar komt dit vandaan en wat is de betekenis.  
We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 
 
Noodhulp India: 
De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmiddels is het aantal 
besmettingen de grens van 6 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 van dit jaar 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!  

Vakantie:  
Van 8 tot en met 18 oktober is ds Marten Jan Kooistra met vakantie. Voor pastorale zaken kunt u 
terecht bij de wijkouderling . Als u een predikant nodig heeft kunt u contact opnemen met           
ds. Pieter Koekkoek.  
 
Opgeven voor deelname aan kerkdiensten: 

Op advies van de classis Utrecht en bij monde van ds. Trinette Verhoeven en volgens de richtlij-

nen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM kunnen er maximaal 50 gemeenteleden  

worden toegelaten tot de kerkdiensten. U moet zich echt opgeven voor de dienst, anders kunnen 

wij u helaas niet toe laten. 

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 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 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 aan-

wijzingen 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 col-

lecte is aan de buitendeur. 

Omdat er helaas tijdens de dienst door gemeenteleden nog niet mag worden gezongen blijft de 

zang voorlopig verzorgd door een paar zangers en zangeressen. Er kan helaas ook nog geen koffie 

geschonken worden na de dienst. 

Na de dienst verlaat u de kerk door de uitgang, die u worden aangewezen. 

Ondanks alle beperkingen wensen wij u een fijne en gezegende dienst toe. 

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

