
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 

 
     
Berichten uit de Gemeente: 
- 

 
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 
  
 
Vanaf 5 september gaan we weer samen zingen tijdens de diensten. 
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29 augustus 2021 
 

12e zondag van de zomer 

 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur                                       Bevestigingsdienst 
 
Voorganger     : Ds. Marten Jan Kooistra,  
                                                        Ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Rien Stuivenberg 
Diaken     : Marja Overeem, Erna Banning 
Lector     : Trudie Stoffer 
Orgel      : Piet de Vries      

     
Beeld, Beamer       : Jacquline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Geluid      : Martin Standaart 
Kindermoment     : August Wijnberg  
Koster      : Alexander Mateman 
 
Zingen 
Aanvangslied       : Psalm 86: 4,5 
Kyriegebed met       : Lied 598 
10 woorden als geloofsbelijdenis              
Gloria         : Lied 146c 

Kinderverhaal  n.a.v.     : Johannes 7        
        : Lied 835: 1,2 
Lezing            : Marcus -: 8:27 - 9:1 
        : Lied 835: 3,4 
        : Lied 825: 1,3,8 
Afscheid ambtsdragers 
                     : Lied 680: 1,2,3 
Uit de gemeente geroepen Evert van Asselt 
             : Lied 363: 1 
Voorstellen diaconaal rentmeester en medewerkers pastoraat 
        : Lied 361: 1,7  
Slotlied       : Lied 913: 1, 2, 4 
 
 
Nieuwe ambtsdrager: 
Evert van Asselt wordt bevestigd als ouderling kerkrentmeester, voorzitter CvK  
 
 

Volgende week tijdens de Startzondag gaan voor: 
Ds. Pieter Koekoek 
Ds. Marten Jan Kooistra 
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Redactie zondagsbrief: Lia Stegehuis   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
                                Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Collecte:  
1e Collecte:  
Noodhulp na aardbeving in Haïti 
De bevolking van Haïti werd 14 augustus getroffen door een zware 
aardbeving. Er zijn bijna 1.500 doden en meer dan 7.000 mensen 
raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezin-
nen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in 
Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. 
Uw steun voor Haïti is hard nodig. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen welke ge-
maakt moeten worden voor aankoop en onderhoud van geluid- en beeld apparatuur 
die regelmatig 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 
 
Opgeven voor de kerkdiensten: 
De kerkenraad heeft besloten vanaf zondag 5 september maximaal 70 gemeentele-
den 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.  
 
Voedselbank september 2021: 
Ik val maar gelijk met de deur in huis. Excuses voor de overlast mocht de deur 
enigszins beschadigd zijn. Even bijkomen dan maar met een kopje koffie. Wist u dat 
koffie oorspronkelijk uit Ethiopische komt? Al in de 7e eeuw wisten islamitische gees-
telijke dat ze door een brouwsel van koffiebonen langer wakker bleven? 
Door diefstal van een paar struiken door een VOC-afgevaardigde kwam de koffie-
struik in de hortus van Amsterdam terecht. De burgemeester van Amsterdam deed 
de plant een eeuw later cadeau aan de Franse koning. Door een tweede diefstal uit 
diens paleistuin bereikte de plant het eiland Martinique. De Portugezen wisten op hun 
beurt een paar Franse stekjes te bemachtigen door een affaire tussen de vrouw van 
een Franse gouverneur en een Portugese handelsreiziger. Ik heb het niet verzonnen 
en zo is de koffieplant in Brazielië beland, waar de meeste koffie wordt geoogst. 
Het is alweer 65 jaar geleden dat de goedhartige zwerver Swiebertje zijn eerste 
‘kopje koffen’ met een koekjen van huishoudster ‘juffrouw Saartje’ kreeg en dat vin-
den we nog steeds een traktatie. Koffie is gewoon te verkrijgen bij onze supermark-
ten of speciaalzaken. Koffie, gemalen, bonen, mild of pittig. Ik zou zeggen, maak er 
maar een pittig maandje van. Prettig voor de voedsel bank. 

 
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. 
 
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.  

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 

 
Vriendenmiddag Tent of Nations op 25-09-2021 de Voorhof te Woudenberg 
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-
christelijke familie Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke 
omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische 
autoriteiten. Desondanks zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve 
manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. 
Op zaterdagmiddag 25 september 2021 ben je van 14.00 – 16.30 uur welkom bij één 
van 21 Vriendenmiddagen Tent of Nations. Het wordt een inspirerende en dynamische 
bijeenkomst met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants 
(Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in 
Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie. 
Meer informatie en een overzicht van alle 21 locaties is te vinden op 
www.tentofnations.nl  
Aanmelding is vanwege de coronamaatregelen verplicht via  
tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september. Van harte welkom, 
en nodig vooral ook anderen uit mee te komen! 
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