
 

 
 
 
 
 
 
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: 
-- Mevr. Mieke Timmer is vanuit het UMC naar revalidatiecentrum: De Parkgraaf in 
Utrecht (Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht)  gegaan. Ze heeft kamer 209 in De Park-
graaf. 
 
Voedselbank November 2020:  
Met de december  maand in het vooruitzicht gaan we nu al denken wat er met de kerst-
dagen  op de tafel kan worden gezet. En dan bedoel ik niet de inhoud van het liedje 'een 
potje  potje, potje, potje met vet. Al op de tafel gezet‘. Wél gaan we deze maand uit 
van een 'heel vet’ resultaat, met uw hulp en bijdrage  om een smakelijk 'Kerstpotje‘ te 
kunnen realiseren. Graag vis-of kip-produkten in blik. Of rundvlees in blik ( en daar is 
ie weer) voor een heerlijk stoof'potje’.  In blik omdat dit een veilige verpakking is tij-
dens vervoer. Hartelijk dank voor uw blik-semsnelle bijdrage. 
 
 
Inloopochtend: 
Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er een inloopochtend in ‘De Voorhof’, het 
stiltecentrum in zaal 1 is dan geopend. Tijdens een kopje koffie of thee kunt u elkaar 
ontmoeten, ook zal een van de predikanten aanwezig zijn. 
We houden altijd rekening met een corona-veilige afstand tot elkaar. 
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1 november 2020 
 

Eenentwintigste zondag na Trinitatis 

10.00 uur  Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                           : Cor Kwakernaak 
Diaken                                         : Cobi Stam, Marja Overeem 
Lector                      : Johan Thiescheffer 
Koster / Gastvrouw          : Albert Timmerman /  Alice Bossema 
Orgel/Piano                      : Wim van Hoek 
Dwarsfluit               : Trees Meijer 
Zang                     : Hilde van de Berk, August Wijnberg 
Kindernevendienst            :  

Beeld, Beamer     : Mirjan Schep, Johan Schep 
Geluid                         : Ronald Maijen 
Zingen 
Aanvangslied     : Psalm 98:1,2 
Kyrie      : Lied 368j 
Gloria      : Lied 726:1,6 
Kinderverhaal              : Matteus 5:1-12 
Kinderlied                    : GOZ 198 
Lezing      : Jesaja 60:1-11, 17-22 
Lied      : 727:1,8,9,10 

                      : Lied 989  
     Slotlied         : Lied 871 
 
 
Muzikale oppepper:  
Massaal zingen in de kerk kan nog niet, maar wij kunnen wel voor u en jou zingen. We gaan 
weer een muzikale avond organiseren waarbij we verzoeknummers ten gehore brengen. Wil je 
graag een liedje voor opa of oma? Of juist andersom? Heb je een nummer op je hart voor die 
speciale vriend(in), collega, oom of tante? Laat het ons weten! Het kan ook een gedicht of ge-
bed zijn, stuur maar op. Graag bij het lied, nummer, of gezang een beschrijving voor wie en 
waarom. We beloven niet dat alle liederen de revue zullen passeren, maar zullen zeker ons best 
doen er een mooie avond van te maken! Zondagavond 22 november om 19:00 uur kun je 
online de dienst volgen. Het belooft een mooie dienst te worden, ism de Catharinaparochie en 
Evangelie gemeente Nieuw leven. De dienst zelf kan helaas niet worden bezocht, maar is wel 
online te volgen. Opgave: ontmoeting@pkndevoorhof.nl en voor 12 november je verzoek in-
dienen.  
We zien uw reacties graag tegemoet. Namens taakgroep Verdieping & Ontmoeting 
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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. Het collectegeld kan ook worden 
overgemaakt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. 
Diaconie De Voorhof. 
Collecte op 1 november 2020:  
1e Collecte: Kerk in Actie Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol. 
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in 
de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de 
vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk 
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ont-
staat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. 
Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het oplei-
den van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte! 
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.  
 

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 18 oktober maxi-
maal 30 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 
komen. Dit alles heeft te maken met de geldende RIVM-richtlijnen en een eventueel contacten-
onderzoek. 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 di-
rect 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 
collecte is aan de buitendeur. 
Omdat er tijdens de dienst door gemeenteleden niet mag worden gezongen, blijft de zang voorlo-
pig verzorgd door een paar zangers en zangeressen. Er kan ook nog geen koffie geschonken wor-
den 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. 

 
Woensdag  4 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid.                                   
Thema: “Duren zal de Liefde van God”. 
Tijdens de dienst op woensdag 4 november zal Bernadette van Dijk over haar werk in Amersfoort 
vertellen. Bernadette van Dijk is straatpastor voor 28 uren per week. Zij geeft op de website van 
Straatpastoraat in Amersfoort weer, waarom zij Pastor is. Je zegt dat omdat je dat bent en  omdat 
je ervoor bent opgeleid. Pastor word je als iemand iets met je wilt delen dat ertoe doet. Als je ie-
mand ontmoet en er dan iets oplicht dat goed is. Soms gebeurt dat zomaar op straat. Dat vind ik 
een genade.   
De collecte voor het straatpastoraat zal voor de stichting Straatpastoraat in Amersfoort en omge-
ving zijn. Van harte aanbevolen. 
De dienst begint om 19.30 uur.  Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof 
Voorganger:                 : ds. Marten Jan Kooistra 
1e Ouderling:               :  Arend Hoogers 
Diaken:                         : Gerry Thiescheffer & Marja Overeem 
Lector:                          : Sierd Smit 
Organist, trompet          : Piet de Vries, Guido Grünbauer 
Solisten:                        : Marinka Grünbauer en Betting Kroese 
Geluid:                          : Andre van Dijk 
Beamer, beeld                : Jan van Bentum,  Ab van den Pol 
Koster / Gastheer           : Jan de Lange / Sierd Smit 
Zingen: 
Aanvangslied      :  Lied 712: 1-4 
       : Lied 713: 1, 3 en 5 
Schriftlezing      : Deuteronomium 24: 19-22 
       : Psalm 65: 5 en 6 
Schriftlezing      :  Mattheüs 20: 1-16 
       : Lied 714: 1-8 
       : Lied 718: 1-4 
Gebeden met gezongen “Onze Vader” : Lied 175 geroepen om te zingen 
Slotlied        : Lied 981: 1 - 5 
Aanmelden kan tot dinsdag 3 november  19.00 uur. 
 
Noodhulp India: 
De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmiddels ligt het aantal 
besmettingen rond 8 miljoen. Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kastelozen of Dalits ge-
noemd, 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. Inmiddels is er een bedrag van € 2.000 aan giften ontvangen, waarvan € 750 van de kring-
loopwinkel en een anonieme gift van € 600. We zijn hier uiteraard heel erg dankbaar voor! Wilt u 
ook Raju en Shanti 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’. Namens de taakgroep ZWO we-
derom alvast hartelijk dank voor uw steun! 
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