
 

 

 
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 naar revalidatiecentrum: De Parkgraaf in Utrecht 
(Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht)  gegaan. Ze heeft kamer 209 in De Parkgraaf. 
Overleden: 
Op zondag 1 november is op 72 jarige leeftijd overleden Petronella Cornelia (Nel) ter 

Maten - Legemaat, Rembrandlaan 42. De dankdienst en de begrafenis heeft plaatsge-
vonden op donderdag 5 november. Op zondag 8 november zal er tijdens de dienst het 

gedachtenismoment zijn. 
Geboren: 
Op 30-09-20 is geboren Fabian, Jorik,  zoon van Mark en Gerjanne Schilperoort – 
Haalboom  en hij is het broertje van Nienke.  
 
Voedselbank November 2020: Met de december  maand in het vooruitzicht gaan we 
nu al denken wat er met de kerstdagen  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 tijdens vervoer. 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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8 november 2020 
 

Tweeëntwintigste 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                                         : Jan van Bentum, Evert van Asselt 
Lector                      : Gerda Streef 
Koster / Gastvrouw          : Bertus Brouwer, Nel Kroese 
Orgel/Piano                      : Jaap van Dijk 
Muziek                           : Petra Meeuwse, Dorith Streef 
Zang                     : Hilde van de Berk, Ton Kaljee 
Kindernevendienst            : Peter van der Krans 

Beeld, Beamer    : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid                        : Jaap Siegers 
Zingen 
      :  Psalm 98b: 1-5 
      :  Lied 283: 1, 2 en 3 
Loflied     : Lied 747: 1,2, 5 en 8 
Kinderverhaal n.a.v.    : Mattheus 25: 14-30 
      : Lied 180: 1, 2, 3 en 4 
Schriftlezing     : Jesaja 48: 17-21 
        1 Thessalonicenzen 4: 1-8 

            : Lied 912: 1, 2, 3 en 5 
            : Lied 904: 1, 2 en 5 
   Gedachtenis          : Lied 33: 1 en 2 Joh. De Heer 
                       Gebeden met : Gezongen ‘Onze Vader’ lied 175 Geroepen om te zingen 
   Slotlied en zegen         : ‘Vrede wens ik jou toe’ (Iona-bundel) 
 

Over deze dienst:  Thema:                        Hoe zet jij jouw talenten in..?? 

Op de weg die je gaat, zal Ik je leiden, zegt God (Jes. 48,17). Deze woorden laten ruimte voor 

menselijke vrijheid om zelf de weg te gaan. Maar welke weg de mens ook kiest om te gaan, 
hetzij een goede, hetzij een slechte, God blijft de weg wijzen. Dat doet Hij door zijn onderwij-
zing. Waar het onderweg onder Gods leiding op aankomt, is trouw te zijn aan de leer die God 

je heeft gegeven. Dat probeert de gelijkenis van de talenten ons ook duidelijk te ma-
ken. Vandaag wordt het Koninkrijk van de hemel vergeleken met wat je deed met je talenten. 

In onze taal is dat woord ‘talent’ diep doorgedrongen, zo blijkt uit tal van spreekwoorden en 
gezegden. Was het oorspronkelijk een gewichtsaanduiding van edelmetaal, voor ons is het een 

kwalitatief begrip en ligt het in de sfeer van plicht, van iets moeten doen met je talenten!! Het 
staat in dienst van een al dan niet positief arbeidsethos. In de gelijkenis die Jezus vertelt gaat 
het duidelijk om het vermogen van de heer die op reis gaat. Het is zijn have, zijn bezit.  Maar 

hij geeft het ook aan anderen als bezit, eenieder naar zijn vermogen.  De heer 'levert' zijn bezit 
('zijn leer') 'over' aan zijn dienaren. Vervolgens gaat het erom: wat doe je met het bezit van de 

heer, hoe ga je er mee om, hoe zet je jouw talenten in…?? 
In de gelijkenis van de talenten is iedereen op reis of onderweg. De heer gaat 'op reis' de twee 

dienaren gaan 'op pad'. Maar de nutteloze dienaar gaat gewoon 'weg'.  Welke beloning past 
hier anders bij dan dat de beide dienaren bij de komst van hun heer ook mogen komen 'in zijn 
vreugde', wat wel een feest moet zijn. En wat past de dienaar die het geld van zijn heer bij de 

bankiers had kunnen 'inleggen´? Zou het uiteindelijk voor Jezus niet gaan om het feit dat je 
jouw leven leeft in de liefde voor God, de mens en de wereld. En dat je je daar met hart en ziel 

voor inzet….. 
 
 18.30 uur:  De Taizé-dienst van vanavond, 8 november gaat niet door. 
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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 zondag 8 november 2020:  
1e Collecte: JEUGDWERK (JOP) Nederland - Opvoeden doe je niet alleen 
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht 
met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt 
en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te 
zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en 
producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ou-
ders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties.  
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 
 
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. 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. 
Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties.        Amnestygroep Woudenberg. 
 
Muzikale oppepper: Muzikale fruitmand of oppepper zondag 22 november om 19.00 uur. Be-
moedig elkaar en stuur jouw inbreng vandaag naar ontmoeting@pkndevoorhof.nl. Het moet voor 
donderdag 12 november, niet vergeten dus! Help mee om deze weer net zo geslaagd te laten zijn 
als de vorige keer. Wil je graag een liedje voor opa of oma? Of juist andersom? Heb je een num-
mer op je hart voor die speciale vriend(in), collega, oom of tante? Laat het ons weten! Het kan 
ook een gedicht of gebed zijn, stuur maar op. Graag bij het lied, nummer, of gezang een beschrij-
ving voor wie en waarom. Verdieping & Ontmoeting 
 

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 maximaal 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 contac-
tenonderzoek. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelfde adres wonen mogen bij el-
kaar 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 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 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. 

 
Noodhulp India: De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmid-
dels ligt het aantal besmettingen boven 8 miljoen. Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kaste-
lozen of Dalits genoemd, zijn de gevolgen ingrijpend. Velen van hen zijn dagloners en zitten zon-
der 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 ruim € 2.000 aan giften ontvangen, 
waarvan € 750 van de kringloopwinkel 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’. Of uw 
donatie in de melkbus stoppen, welke in de hal staat. Namens de taakgroep ZWO wederom alvast 
hartelijk dank voor uw steun! 
 
Rectificatie Schakel: In de Schakel van november staan de data van oktober bij de Wombargse 
Stroopwafelbackerij. Hierbij melden we dat zij op 21 november bij de Kringloopwinkel Wouden-
berg staan met lekkere stroopwafels. 
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