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Liturgische schikking Kerkproeverij 2020: 
Kerken die meedoen aan Kerkproeverij vragen eigen kerkleden om mensen uit te nodi-
gen een kerkdienst bij te wonen. Mensen die niet (meer) gewend zijn  een kerkdienst te 
bezoeken. Ze krijgen op deze manier de gelegenheid weer eens te zien hoe het tegen-
woordig in de kerk toegaat. Ze kunnen proeven van de stilte, de woorden uit de bijbel, 
de gemeenschap en… de koffie. 
Hoe anders gaat het dit jaar in coronatijd. 
Geen volle kerk, er mag niet gezongen worden en ….. er is geen koffie. 
Toch is er vandaag aandacht voor kerkproeverij en is er een schikking, die iets wil uit-
beelden van veel verschillende mensen die een gemeenschap vormen … en genieten 
van een kopje koffie. Op de tafel staat een moderne koffiezetter met een rood snoer als 
beeld van de geest, die een inspiratiebron wil zijn. Daarbij veel verschillende soorten 
kopjes, serveerschaaltjes, suiker- en melkkan, koffielepels. Verschillende kleuren bloe-
men, gelegd in het serviesgoed, als symbool voor de verschillende mensen, die toch 
met elkaar verbonden zijn. 
 
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 overgeplaatst naar het UMCU, Heidel-
berglaan 100, 3584 CX Utrecht,  afd 2C west kamer 21. 
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11 oktober 2020 
 

Achttiende zondag na Trinitatis 

10.00 uur  Dienst via:  kerkdienstgemist.nl / Protestantse Gemeente De Voorhof  
 
Predikant                 : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                        : Alice Bossema 
Diaken                                                : Jan Holl, Evert van Asselt 
Lector        : Erna Veldhuizen 
Koster / Gastvrouw      : Erwout Blokhuis / Erna Veldhuizen 
Orgel/Piano                     : Berend van Surksum, Erna Veldhuizen 
Trompet                : Guido Grünbauer 
Zang                 : Angelique Martina, August Wijnberg, Anneke 

Kindernevendienst           :  
Beeld, Beamer           : Jacqueline van Ledden, Jozef Jan Vonhof 
Geluid                               : Ronald Maijen 
 
Zingen 
Aanvangslied   : Psalm 126:1,2 
Kyrie    : met response Lied 367b 
Gloria     : Lied 747:1,2,8 
Kinderverhaal  : Ezra 1; 3:1-6 
    : Lied 608:1,2 

Wat betekent geloven? Overzicht van reacties. 
         : Lied 1000 
         : Lied: 835 
Gebed met gezongen Onze Vader     : Lied 1006 
Slotlied        : Lied 802 
 
 

De dienst is in het kader van de kerkproeverij. 
In de afgelopen tijd hebben mensen verteld wat het geloof voor hen betekent. Vandaag kijken 
we nog eens naar deze reacties en aan de hand van het verhaal uit Ezra 1 en 3 naar de vraag 

wat geloven betekent onder moeilijke omstandigheden. 

 
 
Voedselbank Oktober 2020:  
We gaan er niet 'melig' overdoen maar het wordt wel een maandje met allerhande bakmeel 
produkten. Deze maand graag  pannekoekenmeel,  cake meel, bloem, taartmix, volkorenmeel 
en alle overige produkten die we kunnen scharen onder de groep bakmiddelen. Om het com-
pleet te maken mag er ook wel stroop, olijfolie of zonnebloemolie 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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 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 11 oktober 2020:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat  
Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van contactmiddagen 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 bijdra-
gen.  
2e Collecte: CvK, Duurzaamheidsfonds. Dit fonds is opgezet om de renovatie en verduurzaming 
van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
3e Collecte: KND-collecte 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. Ook al kunnen we niet aan-
wezig zijn in de Voorhof om handtekeningen te verzamelen, toch willen we ook nu aandacht 
vragen voor Amnesty International. 
Mogelijk 5 jaar cel wegens een valse aanklacht. 
Op 7 september werd de bekende Wit-Russische oppositieleider Maryia Kalesnikava op klaar-
lichte dag opgepakt en weggevoerd door gemaskerde mannen in burgerkleding. Al snel bleek dat 
de Wit-Russische autoriteiten hierachter zaten. Ze werd naar de grens gebracht maar weigerde 
haar land te verlaten. Nu wordt ze beschuldigd van het ‘ondermijnen van de nationale veiligheid’ 
en kan 5 jaar gevangenisstraf krijgen. Roep Wit-Rusland op om oppositieleider Maryia Kalesnik-
ava onmiddellijk vrij te laten. De autoriteiten willen haar de mond snoeren en een afschrikwek-
kend signaal afgeven. In Wit-Rusland gaan vreedzame demonstranten al wekenlang massaal de 
straat op om te demonstreren tegen president Loekasjenko. 
 
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.  
 
Noodgedwongen zijn er veranderingen in de taakgroep Pastoraat, omdat het aantal ouderlingen is 
gehalveerd. Met de wijkteams is, tijdens de jaarlijkse algemene wijkteamvergadering, een aange-
paste opzet besproken. 
Dit jaar zal een overgangsjaar zijn en zijn de taken als volgt verdeeld: Leny de Koeyer zal in wijk 
1, 4 en 6 de 80+ bezoeken en Alice Bossema zal dat doen voor de wijken 2,3 en 5. 
Arend Hoogers zal het coördineren van alle zes wijken op zich nemen.  
De ouderlingen zijn te bereiken onder de volgende telefoonnummers. en e-mailadressen: 
Leny de Koeijer: (033) 286 4658 lenydekoeyer@gmail.com  
Alice Bossema : (033) 286 1868 of 06 4289 3557 alice.bossema@hotmail.com 
Arend Hoogers: (033) 785 0469 of 06 4210 1137  a.j.hoogers@hccnet.nl 
 

 
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. 
 
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. Pie-
ter Koekkoek.  
 
Opgeven voor deelname aan kerkdiensten: 

Op advies van de classis Utrecht, bij monde van ds. Trinette Verhoeven en volgens de richtlijnen 

van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM kunnen er vanaf zondag 11 oktober maxi-

maal 35 gemeenteleden incl. medewerkers 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 u, uw naam, adres en telefoonnummer op te geven en met hoeveel personen u wilt ko-

men. 

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 inschrijven 

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. 
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