
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
   
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Op 21 augustus 2021 is overleden:  
Cornelis van Harskamp (Kersentuin 69) in de leeftijd van 
81 jaar. De crematie heeft in de familiekring plaatsgevon-
den, na een dienst in de Voorhof op 28 augustus. 
- Op 16 augustus 2021 is overleden: 
Boudewijn Theodoor van Riemsdijk (Kersentuin 16) in de leeftijd van 75 
jaar. De begrafenis heeft plaats gevonden in Leusden. 
 

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. 

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.  
 
Startzondag: 
De startzondag wordt dit jaar gehouden op 12 september a.s. We willen tij-
dens deze eerste dienst van het seizoen het Heilig Avondmaal vieren. 
Wanneer het weer het toe laat, wordt de dienst buitengehouden (bij De 
Voorhof), bij slecht weer gaan we naar binnen en worden de bezoeker over 
de zalen verdeeld, zodat iedereen op veilige afstand van elkaar kan zitten. 
Voor deze dienst hoeft u zich niet op te geven ! 
Na de dienst is er koffie met iets lekkers en volop tijd om bij te praten. We 
sluiten de startzondag af sluiten met een eenvoudige broodmaaltijd.  
Voor de broodmaaltijd moet u zich WEL opgeven dit kan via:  
scribaat@pkndevoorhof.nl, bellen kan ook naar tel.nr. 06 5206 3119 
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29 augustus 2021 
 

11e zondag van de zomer 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur 
Voorganger     : Ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Arend Hoogers 
Diaken     : Jan en Anneke Boeve 
Lector     : Gerda Streef 
Orgel/Piano    : Adrie Duizendstra      
Gitaar, ritme                            : Arieëne Koelewijn 
Klarinet, mondorgel                      : Werner van der Burgh       

Zang       : Fred Slaghekke, Hilde van de Berk 
Beeld, Beamer       : Marja Schep, Reinier Vunderink 
Geluid      : André van Dijk 
Kindermoment     : Peter v.d. Krans  
Koster      : Bertus Brouwer 
 
Zingen 
Aanvangslied       : Psalm 42-43 (palmen van nu)              
Gloria         : Lied 302: 1,3 en 4 
Kinderverhaal  en        : Lied 473 evangelische liedbundel 
Lezing        : Jeremia 2: 4-9 

       Lezing      : Johannes 6: 63-66 
        : Lied 177:1,2 en 3  
        : Opwekking 766 
       Gedachtenis    : Lied ‘De Heer is mijn Herder’ 
                     : Lied 704: 1 en 3 
       Zegen     : Opwekking 844 
 
Thema:             ‘Wat kies jij…?’ 
 
Bij deze dienst 
Wij zijn nog steeds in de synagoge van Kafernaum. Net als vorige week en de week 
ervoor. In de synagoge heeft Jezus veel dingen gezegd en sommige dingen brach-
ten een schok bij de mensen teweeg. “IK ben het brood des levens’, zegt Jezus. 
Het is één van de zeven ‘IK BEN’ woorden die de identiteit van Jezus aangeven. 
Dat kunnen de meeste mensen nog wel meemaken. Maar dan zegt Jezus iets dat 
veel mensen schokt ofwel tegen de borst stuit. Je moet mijn lichaam eten en mijn 
bloed drinken om leven te hebben. Daarnaast zegt Jezus tegen zijn toehoorders dat 
ze niet geloven en dat je bij Jezus uitkomt als je naar de Vader luistert. Voor veel 
hoorders zijn dit harde woorden. Ook in de profetie van Jeremia (2:4-9) horen we 
rake, maar harde woorden. De profeet houdt zijn toehoorders voor dat de voorou-
ders zijn afgehaakt en achter nietige goden aanliepen. En zelfs priesters, herders, 
profeten en de hoeders van Israël liepen achter de Baäls aan. Wat doen zulke 
woorden met je? Velen onder het gehoor van Jezus kunnen er niet mee uit de voe-
ten. Ze haken af en gaan weg. 
Willen jullie ook niet weggaan vraagt Jezus aan zijn leerlingen, maar via hen ook 
aan ons…!!! Weggaan, omdat het nu eenmaal fijn is om met de meerderheid mee 
te gaan. Weggaan, omdat het bed op zondagmorgen zo lekker ligt. Weggaan, om-
dat het er in de kerk/gemeente anders aan toe gaat dan jij graag wilt.  Weggaan, 
omdat er onuitstaanbare mensen zijn. Weggaan, omdat je aanstoot neemt aan Je-
zus zelf. 
Jeremia en in zijn voetspoor Jezus zetten de dingen op scherp en dwingen je tot 
een keuze. Je kunt niet meer gemoedelijk meedeinen met de rest. Je wordt tot ver-
antwoordelijkheid gedwongen. Waarom blijf ik? Als de hemel openbreekt. Het 
huis vervult met vrede. Zal de adem van uw geest. Ons met zijn kracht bekle-
den. Hoop op God, want weer zal ik Hem loven. Hij is de Heer, Hij maakt vrij. Wat 
kies JIJ? 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 
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Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                    

Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
                                Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Collecte:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat, Betreft onder meer de vol-
gende bestemmingen: (geldelijke) ondersteuning contactmiddagen 
ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, lang-
durig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp 
aan individuele personen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Dia-
conale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in de problemen bin-
nen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdra-
gen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen 
die nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
3e Collecte: Kindernevendienstcollecte.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie 
De Voorhof 
 
Nieuwe ambtsdragers: 
De kerkenraad deelt u mede dat onderstaande persoon bereid is om de hieronder 
genoemde vacature in te vullen: 
Naam   Functie  Speciale Taak 
Evert van Asselt  Ouderling  Voorzitter CvK 
 
Wanneer u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van een 
van de genoemde persoon in de genoemde functie van ambtsdrager, dan dient u dit 
schriftelijk kenbaar te maken bij de scriba op uiterlijk 2 september 2021. 
Onder voorbehoud van geen bezwaar zal de nieuwe ambtsdrager bevestigd worden 
tijdens de kerkdienst van 5 september en zal er afscheid worden genomen van de 
vertrekkende ambtsdragers. 
Leny de Koeijer, ouderling en Eveline van Bentum, diaken nemen afscheid van de 
kerkenraad.  
 
Opgeven voor de kerkdiensten: 
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 20 juni maximaal 50 gemeenteleden 
excl. medewerkers 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 telefoonnummer op te geven en met hoeveel per-
sonen u wilt komen.  
Het slotlied meezingen: 
Vanaf zondag 25 juli a.s. zingen we het slotlied en het amen weer samen. 
 
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.  
Op deze manier hebben we weer 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 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. 
 
 

 
Samen aan tafel voor iedereen: 
Zoals eerder vermeld is de samenkomst van 13 augustus geannuleerd. 
Met veel plezier kunnen we nu twee nieuwe data bekend maken. Dus kunt u in de 
agenda schrijven: vrijdag 10 september en vrijdag 8 oktober 2021. Dit alles uiteraard 
onder voorbehoud van de dan geldende Corona regels. Aanvang rond 17.00 uur. 
De volgende  data voor de maanden daarna worden in de Schakel van oktober beves-
tigd. Inschrijven: 29 augustus en 5 september liggen de in schrijflijsten in de kerk om 
zich voor 10 september op te geven.  
Ook mogelijk per mail via t.kaljee@live.nl of 0649328152. 
Tot ziens namens Het Team. 
 
Van de kindernevendienst: 
Sinds de coronatijd, wordt het kinderverhaal in de kerkdienst verteld. Daarnaast wer-
den de bijbehorende werkbladen op de website van de kindernevendienst gezet, zo-
dat de kinderen thuis ook betrokken blijven bij de kindernevendienst. Het kinderver-
haal in de dienst levert leuke enthousiaste reacties op. We gaan met het kinderneven-
dienstteam bekijken hoe we dit ook in de toekomst vorm kunnen blijven geven.  
We stoppen vanaf volgende week wel met het plaatsen van de werkbladen op de 
website. Er mogen inmiddels steeds meer bezoekers naar de kerk komen en we willen 
de kinderen weer van harte uitnodigen om naar de kindernevendienst te komen, zo-
dat we elkaar weer kunnen zien en samen de verwerking van het verhaal kunnen 
doen. Mocht je toch het werkblad digitaal willen ontvangen, stuur dan een mailtje 
naar de kindernevendienst via onderstaand mailadres.  
De website zullen we blijven gebruiken. Hier komt alle informatie op m.b.t. de kinder-
nevendienst en de diverse projecten die we gedurende het nieuwe seizoen zullen 
doen. We kunnen hier linkjes naar leuke websites opzetten, foto’s of misschien heb-
ben de kinderen wel een leuk verhaal wat op de website kan. Mocht je een leuke bij-
drage hebben dan mag je dit mailen naar  
kindernevendienst@pkndevoorhof.nl Wij zorgen dat het op de website komt.  
Groet van de kindernevendienstleiding.  

Creatieve ochtenden 
Vanwege de ontwikkelingen met de Deltavariant en de daarvoor geldende richtlijnen 
is er besloten de eerste ochtend gepland op 1 september 2021 niet door te laten 
gaan. We hopen u op woensdag 6 oktober 2021 weer te mogen ontmoeten. 
Een hartelijke groet, Sarianne van Oosterum  

Gemeentelijke contactmomenten: 
Het tweede gemeentelijke contactmoment van dit jaar wordt gehouden op:  
Dinsdag 28 september 2021 om 19.30 u. in De Voorhof 
Woensdag 29 september 2021 om 19.30 u. in De Voorhof 
Agenda: 

Beleidsplan 2021-2025 
Renovatievoorstellen Kerkelijk Centrum De Voorhof 
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