
 

 

 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
 
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.  
 
Berichten uit de Gemeente: 
Geen 
 
Voedselbank september 2021 
De maand september wordt koffiemaand. Gemalen of in de originele boon-vorm. Alle-
maal van harte welkom. Ik ruik de geur nu al. Heerlijk.  
En dank voor uw bijdrage deze maand.  
 
Krabbeldienst: 
Vandaag, zondag 26 september willen we weer een krabbeldienst houden. Een Krab-
beldienst is speciaal voor peuters en kleuters, maar grote kinderen en volwassenen zijn 
uiteraard ook welkom. Het zijn hele laagdrempelige diensten die qua vorm en inhoud 
afgestemd zijn op peuters. Er worden liedjes gezongen een verhaal verteld en er is al-
tijd een verwerking/uitwerking. Soms is dat een eenvoudige knutselactiviteit een ande-
re keer een spel of ‘zoektocht’. De diensten duren 30 tot maximaal 40 minuten. 
Na afloop is er drinken en wat lekkers en voor ouders, opa’s en oma’s koffie of thee. 
Het thema van de Krabbeldienst is: ‘Een mooie jas’. 
 We hebben weer een leuke dienst voorbereid rondom een verhaal van Jozef.Voor deze 
dienst is van te voren opgeven niet nodig. 
 
Samen aan tafel voor iedereen: 
Op vrijdag 8 oktober organiseren we voor de tweede "maal” ons maandelijkse maal. 
Inschrijfformulieren liggen op zondag 26 september en zondag 3 oktober in de hal van 
de Voorhof. U kunt ook mailen naar Ton Kaljee, t.kaljee@live.nl of  via mobielnum-
mer 0649328152      Vanaf 17.00 uur heten we u van harte welkom. 
Het Team. 
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26 september 2021 
 

Zeventiende Zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorganger                       : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Arend Hoogers 
Diaken     : Marja Overeem, Erna Banning 
Lector     : Sierd Smit 
Orgel/Piano                  : Jaap van Dijk 
Beeld, Beamer                                     : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 

Geluid        : Ronald Maijen 
Kindermoment              : Annemiek van der Wansem 
Koster        : Ad Kleinveld 
 
Zingen 
Aanvangslied       :  Psalm 84: 1 en 3 
Gloria                    : Lied 305: 1, 2 en 3 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 7: 40 – 52 
        : Lied 456: 1 en 2 (Evangelische liedbundel) 
Schriftlezing        : Exodus 18: 13 – 23 

        Handelingen 6: 1-7 
      : Lied 970: 1, 4 en 5 
      : Lied 313: 1, 3 en 4 
       Slotlied   : Lied 147: 1, 3 en 6 (Evangelische liedbundel) 
 
 
Thema:             ‘Je kunt het niet alleen’ 
 
Bij deze dienst 
Het kinderverhaal van vanmorgen is n.a.v. Johannes 7: 40-52. Het is net voor het paasfeest en 
Jezus bevindt zich in de tempel. De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat ze van Jezus moe-
ten denken. Is hij de profeet? De Messias? Sommigen denken van wel, anderen wijzen erop 
dat dat niet kan omdat de Messias niet uit Galilea zou komen. Ook in de kringen van 
de Farizeeën wordt over deze vragen gesproken. Zij weten het zeker: uit Galilea komt geen 
profeet. Ze willen Jezus veroordelen, maar Nikodemus zegt dat ze hem dan eerst zullen moe-
ten verhoren en moeten weten wat hij gedaan heeft. 
 
De lezingen uit Exodus 18 en Handelingen 6 hebben een vergelijkbare thematiek. Mozes en de 
leerlingen kunnen niet alles zelf doen. Ze hebben anderen nodig. Maar wie schakel je dan in en 
wat geef je wel en niet uit handen. In alle drie gedeeltes komen zaken naar voren waar wij ook 
mee te dealen hebben. Wat laten we door de predikanten doen en waar schakelen 
we gemeenteleden bij in? En welke gemeenteleden dan? Hebben we soms zelf ook niet de 
neiging om te zegge; ‘we kunnen het niet, we zijn er niet geschikt voor’. Of dat juist anderen 
bepalen dat mensen niet geschikt zijn. 
 
Nikodemus zegt lovenswaardige woorden eerst luisteren en dan pas over iemand spreken of 
oordelen. Ook in Exodus 18 en Handelingen 6 worden we tot nadenken gestemd over onze 
manier van gemeente zijn. Hoe waardevol en nodig het is om samen de kar te trekken en sa-
men te staan voor alles wat er op ons afkomt. Heel nadrukkelijk worden we ook gewezen op 
het feit dat we er niet alleen voor staan, maar dat het Gods geest is die ons wil leiden en dra-
gen!! Met andere woorden: JE KUNT HET NIET ALLEN 
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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: Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Zending Israël/Palestina 
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen Joodse en Palestijnse kinderen 

groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun 
land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of 

‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken 
door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze be-

zoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, 
tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming & 
Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra’s 
verdienen. ( collecte is tijdens de kindernevendienst). 
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 maxi-
maal 70 gemeenteleden excl. medewerkers toe te laten tot de kerkdiensten, hierin volgt de ker-
kenraad 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 he-
laas 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 personen u wilt 
komen. Vanaf zondag 26 september is weer een oppas tijdens de ochtenddiensten. 
Ook willen wij u dringend vragen om, wanneer u of een van uw huisgenoten Corona heeft, de 
kerkdienst niet te bezoeken. 
 
Bijbelkring Groenewoude: 
Dinsdag 28 september beginnen wij weer met de Bijbelkring. 
Elke laatste dinsdag van de maand komt er een groep ouderen bij elkaar. 
Er wordt een gedeelte uit de Bijbel, een lied of een onderwerp dat ons raakt besproken. 
Dat kan mooie gesprekken opleveren. 
U bent van harte welkom .De bijeenkomst is in De Voorhof van 15.30 tot 16.30 uur en wordt 
geleid door ds. Pieter Koekkoek of Alice Bossema. 
Anneke Boeve. 
 
Jopkids Kinderen die in groep 5,6,7 of 8 zitten opgelet! In de week van 27 september gaan we 
weer starten met jopkids de leukste kinderclub van de Voorhof. 23 september is er om 19:30u 

een informatieavond in de Voorhof voor de ouders over jopkids. Heb je interesse? Kijk op onze 
website  https://www.pkndevoorhof.nl/jop-kids voor meer informatie over de club en hoe je je 

kunt opgeven. Tot snel!  Groet van de jopkidsleiding.  
 
Inloopochtend: Op donderdagochtend tussen 10-12 u. is er weer de inloop in De Voorhof.  In de 

hal kunt u 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. Ook zal het Stiltecentrum in zaal 1 open zijn, zodat u ook 

daar voor een moment van bezinning terecht kunt. Uiteraard wordt rekening gehouden met de 
1,5 u. m. afstand tot elkaar en ontsmet u uw handen wanneer u het gebouw binnengaat. 
 

 
Gemeentelijke contactmomenten (gemeenteavond): 
Het tweede gemeentelijke contactmoment van dit jaar, waarvoor we u van harte uitnodigen, wordt 
gehouden op: Dinsdag 28 september 2021 om 19.30 u. in De Voorhof en op 
            Woensdag 29 september 2021 om 19.30 u. in De Voorhof 
Agenda: 

- Beleidsplan 2021-2025 
- Renovatievoorstellen Kerkelijk Centrum De Voorhof 

De informatie behorend bij het gemeentelijk contactmoment (gemeenteavond) is te verkrijgen  
in De Voorhof of kunt u aanvragen bij de scriba per mail via scribaat@pkndevoorhof.nl of telefo-
nisch via nr. 06 52306 3119 
Wilt u zich nog wel aanmelden via de website of op bovengenoemd telefoonnummer.  
Dan weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
De avonden worden ook uitgezonden via Kerk TV-live (was uitzending gemist) 
 
Inmiddels heeft de Kerkenraad voor deze avonden een aantal vragen ontvangen 
van de Klankbordgroep, wanneer ook u vragen hebt, stelt u ze dan telefonisch 
via 06 5203 3119 of schriftelijk via scribaat@pkndevoorhof.nl 
Op de avond zelf kunt u ook nog vragen stellen. 
 
Ontmoeting & activiteit met Amerikaanse high brunch/lunch: 
Zondag 10 oktober vanaf 11.30 uur.   Voor: jong en oud.   Duur: zolang je het gezellig vindt. 
Locatie: De Koeheuvels, Maarn (bij regenachtig weer in en rond De Voorhof). 
Vervoer: op eigen gelegenheid, eventueel verzamelen om 11.15 uur voor het carpoolen of samen 
fietsen vanaf De Voorhof.  
Leuk als ieder lid erbij is, en neem gerust iemand mee!   Meer informatie volgt.  
Taakgroep Verdieping & Ontmoeting, Gerda, Diane, Rob, Marten Jan, Jannette 
ontmoeting@pkndevoorhof.nl / 06-11286220 
 
Leerdienst in de Catharinakerk: 
Op zondag 10 oktober is er om 19:00 uur een oecumenische leerdienst in de Catharinakerk. The-
ma van deze dienst is: “Van U is de toekomst”. Diaken dr. Marcel Sarot hoopt in deze dienst voor 
te gaan. Van harte welkom, er is vrije inloop. U hoeft zich van tevoren dus niet op te geven. Na 
de dienst is er napraten onder het genot van een kopje koffie.  
Namens taakgroep Verdieping & Ontmoeting 

Actie, actie: 
De vakanties zijn voorbij en het actiecomité staat weer in de startblokken om gezellige acties voor 
te bereiden. We beginnen met een bloembollenactie. Die zal lopen over de periode vanaf komen-
de week tot eind november. Dan is het de hoogste tijd dat de laatste bloembollen de grond in 
gaan. Bent u van plan bollen te bestellen om in het vroege voorjaar weer te genieten van sneeuw-
klokjes, krokussen, hyacinten, narcissen en nog veel meer, wacht even tot de bestellijsten online 
komen te staan, of onze verkopers bij u aan de deur verschijnen. Gun uw order aan De Voorhof. 
Het netto resultaat komt geheel ten goede aan de renovatie van ons kerkgebouw. 
De eerste leveringen kunt u ophalen tijdens De Voorhofmarkt 2.0. die gehouden wordt op zater-

dag 6 november a.s. Ook is het mogelijk om dan een bestelling te plaatsen, die eind november 

geleverd wordt. 
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