
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 

    

Berichten uit de Gemeente: 
- : Dhr C van Harskamp, Kersentuin 69, is opgenomen in het UMCU,  
Heidelberglaan 100, 3583 CX Utrecht. 
 
Huwelijksjubileum: 
Op 30 juli zijn Evert en Janny Lagerweij (Klein Lichtenberg 54) 50 jaar getrouwd. Wij 
willen hen van harte feliciteren met dit mooie jubileum en hopen dat ze samen met 
kinderen, kleinkinderen en allen die hen lief zijn een mooie dag zullen beleven. We 
wensen Evert en Janny nog veel mooie, liefdevolle en gezegende jaren toe. 
 

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.  
 

Voedselbank  Juli / Augustus 2021 

Wie twee  maanden zonder drinken kan mag zijn vinger opsteken. 
Ja, water uit de kraan? Lekker  zég. Een prima dorstlesser maar om dat 8 weken achter 

elkaar naar binnen te slobberen dan wordt zo'n neutraal  smaakje knap eentonig.  
En daarom  zijn we blij als u de komende twee maanden,  Juli en Augustus, mee doet 

met de "TOUR DE SAP“ voor de voedselbank. 
Alle soorten sap, vruchtensap en/of limonadesiroop zijn van harte welkom. 

De smaakpapillen willen ook wel eens op de proef worden besteld! 
Dus niet langer 'sap‘ppelen, doet  u (weer) mee? 

Een plezierige vakantie gewenst. 
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25 juli 2021 
 

Achtste zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorgangers               : Ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Alice Bossema 
Diaken     : Cobi Stam, Evert van Asselt 
Lector     : Alice Bossema 
Orgel/Piano               : Piet de vries 
Gitaar, Saxofoon                  : Jannette Maijen, Petra Meeuwse 

Zang         : Fred Slaghekke, August Wijnberg 
Beeld, Beamer       : Jozef Jan Vonhof, Elizabeth Kooistra 
Geluid        : Ronald Maijen 
Kindermoment              : Géliene Boshuizen 

Koster        : Erwout Blokhuis 
Zingen         
Aanvangslied       : Lied 280: 1, 2, 3, 5 en 6 
Kyrie         : Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 
Gloria        : Lied 868: 1, 2 en 5 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 6: 1 – 15 l 

               : Lied 383: 1 – 5 
      Schriftlezing            : Deuteronomium 8: 1 – 6, Filippenzen 4: 10-14 
                : Psalm 84: 1 en 6 
               : Lied 836: 1 – 5 
      Gedachtenis                    : Lied 139b 
      Gebeden met gezongen ‘Onze Vader ’: Lied 175 
     Slotlied             : Lied 423: 1,2 en 3 
 
Bij deze dienst:  Thema:   ‘Je hand ophouden….’ 
Het kinderverhaal van vandaag gaat over de ‘wonderbare spijziging’. Vandaag navertelt vanuit 
het Johannes evangelie (6:1-15). Het verhaal komen we in alle vier de evangeliën tegen. Op-
vallend aan de versie in Johannes is dat Jezus op een berg zit en dat Hij meteen bij het zien van 
de mensen menigte over het eten begint. Een berg kan in de Bijbel de plek zijn waar je letter-
lijk en figuurlijk iets dichter bij de hemel bent. De profeet Jesaja schreef dat de Heer ooit een 
feestmaal zou aanrichten op de berg Sion. Voor de vijfduizend die in dit verhaal brood en vis 
ontvangen, wordt iets van dit visioen werkelijkheid. 
Waar kunnen we brood kopen om al deze mensen te eten te geven..?, is de vraag van Filippus 
aan Jezus. Ondanks dat er veel mensen naar de voedselbank gaan, zullen de meeste mensen in 
Nederland deze vraag nooit gesteld hebben. Het interessante aan de vraag is echter dat het ant-
woord op de vraag juist wijst op het gebrek aan een economische oplossing. Zelfs geld 
kan de menigte niet van voedsel voorzien!!! Maar delen en een wonder van Jezus kan dat wel. 
Het is goed om ons te realiseren dat hier méér gebeurt dan delen, er is sprake van een regel-
recht wonder, een teken, dat onze ogen wil/moet openen voor Gods koninkrijk. 
Ook bijzonder in dit gedeelte is het feit dat een kind (jongetje) met de vijf broden en twee vis-
sen komt en ze beschikbaar stelt aan Jezus. Dit zegt iets over ons aandeel in het heilswerk van 
de Heer. Het is tevens een opstapje naar de lezing uit Filippenzen en Deuteronomium. Paulus 
prijst de inwoners van Filippi voor alle bijdragen die ze hem hebben verschaft. Ook hierin ho-
ren we een echo van de lezing uit Thora. Alles wat God aan mensen schenkt, zoals het manna 
in de woestijn, bepaalt hen bij alles wat van hen gevraagd wordt: een weg gaan waarop de 
dienst aan de weg van de Heer zichtbaar wordt. Dat probeert Jezus duidelijk te maken aan de 
oever van het meer van Tiberias. Het verhaal gaat dan ook niet alleen over samen delen, maar 
vooral over ontvangen. Het wonder dat vijfduizend mensen hier ervaren, is dat ze kunnen gaan 
zitten en hun hand ophouden. God zorgt voor de rest…. 
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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. 

Collecte:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat, Betreft onder meer de volgende 
bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen ouderen, 
samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, langdurig zieken, 
mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele 
personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverle-
ning, Noodfonds voor mensen in de problemen binnen Woudenberg en 
overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
2e Collecte: Waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden voor 
aankoop en onderhoud van geluids- en beeld apparatuur die in de kerk gebruikt wordt.  
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Jopkids: 
Kinderen die na de vakantie in groep 5,6,7 of 8 zitten opgelet! In september gaan we weer starten 
met jopkids de leukste kinderclub van De Voorhof. We starten dit seizoen met ons jopkidskamp. 
Heb je interesse? Kijk op onze website  https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids voor meer infor-
matie over de club, het kamp en hoe je je kunt opgeven. Tot komend seizoen! 
Groet van de jopkidsleiding.  
 
Opgeven voor de kerkdiensten: 
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 20 juni maximaal 50 gemeenteleden excl. medewer-
kers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de kerkenraad het advies van de classis Utrecht 
en volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM. 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. Opgeven kan via de link op de website 
van De Voorhof of per telefoonnr. 06 5206 3119. We vragen u, uw naam, adres en telefoonnum-
mer op te geven en met hoeveel personen u wilt komen.  
 
Het slotlied meezingen: 
Vanaf zondag 25 juli a.s. zingen we het slotlied en het amen weer samen. 
 
SAMEN AAN TAFEL VOOR IEDEREEN:  Nog even ter herinnering! 
Op zondag 1 en zondag 8 augustus kunt u zich nog  aanmelden voor de eerste "samen aan tafel " 
samenkomst van dit seizoen die voor vrijdag 13 augustus gepland staat.    
Inschrijfformulieren liggen in de hal van de kerk. 
Ook kunt u zich aanmelden bij Ton Kaljee via t.kaljee@live.nl of 0649328152 
Tot ziens. 
P.S. We zoeken nog een paar vrijwilligers die één of meerdere  vrijdagen dit seizoen wil-
len  assisteren.      
 
Inloopochtend: 
Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof.  In de hal kunt terecht 
om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten 
proberen aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.  
Tijdens de vakantieperiode zal het de predikanten niet altijd lukken om aanwezig te zijn. Op deze 
manier hebben we weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, nu naar de kerk gaan voor ve-
len niet meer vanzelfsprekend is. 
Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u uw handen 
wanneer u het gebouw binnengaat 

 
Ook zal het Stiltecentrum in zaal 1 open zijn, zodat u ook daar voor een moment 
van bezinning terecht kunt. 
 
Warm nieuws  bericht vanuit  het vakantiebureau                                                                  
De vakantieweken voor senioren. In verband met de recente 
corona-maatregelen organiseren we op dit moment (in ieder 
geval tot en met half augustus) vakantieweken voor kleinere groepen gasten en vrijwilligers op 
basis van de anderhalve meter afstand. Op dit moment is er voldoende ruimte om elkaar te ont-
moeten en plezier te maken en wordt aan de door de overheid gestelde voorwaarden voldaan.  
Extra weken zijn in de vakantiegidsen opgenomen omdat een aantal vroege weken niet door kon-
den gaan zijn in aanvulling op het aanbod in de vakantiegids ook een aantal extra vakantieweken 
opgenomen.  Het gaat om de volgende weken; Hotel IJsselvliedt te Wezep 7 - 14 augustus  en 14-
21 augustus, en  Nieuw Hydepark Doorn 4-11 september en 9-16 oktober in. Alle vakantie weken 
zijn voor gemengde senioren en  senioren met een (lichte/intensieve) zorgbehoefte. Voor  Vrij-
willigers zijn  nog diverse vacatures met name voor vrijwilligers met een gediplomeerde zorgach-
tergrond. Ook (oud) verzorgenden en verpleegkundigen zijn erg welkom. Op de vacaturepagina 
op de website vindt u een link naar de vacaturelijst voor aanstaande zomer. Informatie via 
www.hetvakantiebureau.nl  het vakantiebureau , Driebergsestraatweg 50, 3941ZX Doorn. Tele-
foon 0343-745890  of  via mijn mail,  gerrythiescheffer@kpnmail.nl    
 
Vakantie:  
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 25 juli t/m 16 augustus. In deze periode kunt u in drin-
gende gevallen contact opnemen met ds Marten Jan Kooistra. 
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