
 

 

 
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: 
- Mevr Leny Zitzmann is tijdelijk opgenomen in De Klinkenberg, Gebouw                 
de Ginkel, Afd  de Zwaluw, Kamer D 310, Concordiahof 1, 6712 GZ   Ede. 
 
Overleden: Op 27 september 2021 is overleden: Joop de Leur, Kastanjelaan 77, in de 
leeftijd van 81 jaar. De afscheidsdienst heeft op 1 oktober plaats gevonden in De Voor-
hof waarna de crematie heeft plaats gevonden in Leusden. 
Volgende week (10 oktober) zullen wij hem in de dienst gedenken. 
 
Volgende week (10 oktober) zal Noah Kamminga, zoontje van Samuel en Suzanne 
Kamminga-Overwater, de doop ontvangen tijdens de dienst in De Voorhof. 
 
 
Ontmoeting & activiteit met Amerikaanse high brunch/lunch 
Wanneer: zondag 11 oktober vanaf 11.30 uur   Voor: jong en oud.   Duur: zolang je het 
gezellig vind. 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. 
Neem iets te eten mee voor jezelf en/of voor de ander(en). We horen graag als u voor 
een thermoskan koffie, warm water voor high tea, chocomel en/of limo kunt zorgen.  
Spontane hagenpreek in notendop mag altijd. Verder mag er veel en hoeft er niets. 
Leuk als ieder lid erbij is, en neem gerust iemand mee…… 
TOT VOLGENDE WEEK ZONDAG! 
Taakgroep Verdieping & Ontmoeting, Gerda, Diane, Rob, Marten Jan, Jannette 
ontmoeting@pkndevoorhof.nl / 06-11286220 Z
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3 oktober 2021 
 

Zeventiende Zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorganger                 : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst       : Rob Koelewijn 
Diaken         : Jan van Bentum, Erna Banningh 
Lector         : Carolina van der Krans 
Orgel/Piano            : Jaap van Dijk 
Zang               : Hilde van de Berk, Angelique Martina, Fred Slaghekke 

Muziek            :  Janette Maijen, Werner van der Burgh 
Kindernevendienst  : Janneke Smit 
Beeld, Beamer         :  Jaqueline van Ledden, Mireille van Bentum 
Geluid  : Martin Standaart 
Koster, Gastvrouw  : Bert van Ravenhorst, Nel Kroese 

Zingen 
09.57 uur  Lied i.h.k. van Israëlzondag 
   : Lied 42: 1, 2 en 3 (liedboek voor de kerken) 
Aanvangslied  : Lied 216: 1, 2 en 3 
Kinderverhaal n.a.v. Johannes 8: 1-11 

           : Lied 982: 1, 2 en 3 
       Schriftlezing       : Jona 3: 5 -9,   Romeinen 8: 20-21 
           : Psalm 8b: 1-5 
           : Opwekking 416 
      Slotlied        : Lied 978: 1, 3 en 4 
Bij deze dienst: 
Vanmorgen gaat het over ‘Duurzaamheid en Rentmeesterschap’. Klimaatverandering, CO2-
reductie, ‘0’ op de meter, ‘aardwarmte’, ‘circulaire economie’, ecologische voetafdruk’, het 
zijn zomaar een paar kreten die met enige regelmaat de revue passeren. Duurzaamheid lijkt 
wel een beetje het toverwoord van deze tijd. Sommige mensen krijgen er stress of kriebels van 
of schieten ervan in een kramp; ‘gaat het daar nu alweer over...? 
 
Misschien heb je de nijging om te zeggen wat moet ik daar mee, ik kan er toch niets aan veran-
deren. Maar is dat wel zo? En hebben we als christenen hier ook een taak in? Waar ligt die 
taak dan? Wat zegt de bijbel hierover? Het zijn zo maar wat vragen die voorbijkomen, maar 
die wel tot nadenken en overdenken kunnen stemmen.  Zondag willen we er op een ontspan-
nen en zinvolle manier mee aan de slag te gaan. Waarom, omdat bewustwording al een eerste 
stap is. Die stap willen we ook proberen te zetten!! 
 
Van de klimaat problematiek zoals wij die heden ten dage kennen was in de bijbelse tijd geen 
sprake. De bijbel geeft dan ook geen directe handvaten om de uitdagingen waar wij voor staan 
aan te pakken en of op te lossen. Verschillende bijbelteksten roepen wel op tot inzicht 
en verantwoordelijkheid. Zo lezen we in Jona 3 dat het volk van Ninevé ging inzien dat ze 
verkeerd bezig waren. Dat inzicht leidde tot berouw en een andere handelswijze waardoor een 
ramp werd afgewend. In Romeinen 8 lezen we dat de schepping ten prooi is gevallen aan zin-
loosheid, maar dat ze bevrijd kan worden van slavernij en vergankelijkheid. Psalm 8 bezingt 
het wonder van Gods schepping en wil ons tonen hoe mooi alles in elkaar zit. Maar tegelijker-
tijd roept zij ons op tot verantwoordelijkheid en een goede manier van omgaan. Daar willen we 
het zondag ook met elkaar over hebben. We zingen vanmorgen samen met het combo. 
 
We dagen jou uit om een stelling/slogan te bedenken die daaraan zou kunnen bijdragen. 
Neem die zondag mee naar de kerk en schrijf of plak het op de flap-over in de hal. Je mag het 
ook naar mij mailen of appen (dskooistra@mjkooistra.nl 06-52684452) 
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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: Israëlzondag, Protestantse Kerk & Israël Kerk en Israël ver-
bonden door gesprek en ontmoeting Voor de Protestantse Kerk is de relatie 
met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op 
de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-
christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie 
tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de ge-
meenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door 
o.a. te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijv. met gezamenlijke projecten.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen om de jeugd binnen 
onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten 
met zich mee. 
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 
 
Geen aanmelding meer nodig voor kerkbezoek, maar ….. 
Vanaf 1 oktober hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdienst. 
Er kunnen, in eerste instantie, echter slechts 100 bezoekers per zondag de diensten bezoeken. De 
kans is dus aanwezig, dat de kerkzaal vol is wanneer u bij De Voorhof aankomt. Wel is er dan 
nog een mogelijkheid om de dienst in een van de zalen te volgen. 
Om veilig bij elkaar te kunnen zijn wordt de hoeveelheid CO2 in de lucht gemeten, wanneer deze 
het maximum heeft bereikt worden er deuren opengezet, daarom is het van belang dat u b.v. uw 
jas bij de hand houdt of wat warmere kleding draagt. 
Blijkt uit CO2-metingen, dat we nog meer mensen kunnen toelaten, dan laten we u dat weten. 
De kerkzaal wordt weer als vanouds ingericht (volgens voorschriften van de brandweer). Voor 
bezoekers die liever nog wel op afstand van elkaar zitten, wordt de zijzaal ingericht.  
Vanaf nu is er ook weer kindernevendienst én kinderoppas. De kinderoppas is in zaal 5.  
Aangezien Corona niet weg is, vragen we u thuis te blijven wanneer u of een van uw huisge-
noten Corona (of Corona-gerelateerde klachten) heeft. Alleen op deze manier kunnen we 
weer samen, veilig naar de kerk. Wij wensen u gezegende diensten toe. 
 
Voedselbank Oktober 2021: 
Er kan gelukkig weer meer 'gereisd'  worden dus sluiten wij ons daar maar snel bij aan.  
Een reis(t)je  (stam plus T weet u nog wel?) is per slot van rekening altijd leuk.  
De combinatie snel en rijst wordt bij de voedselbank al gauw vertaald als..........snelrijst.  
Komt dát even mooi uit? Deze maand graag rijst zoals bijvoorbeeld zilvervliesrijst, witte rijst,  
snelkookrijst, pandarijst en couscous kan natuurlijk ook. Oh ja,voor als u het nog niet wist; de 
QRcode is ook hier van toepassing. Quan.tum li Rijst, ofwel,  zoveel als men maar wil!   
Een goed verstaander begrijpt de "boodschap" U wordt vanzelfsprekend weer hartelijk bedankt.  
 
Creatieve ochtend: 
Op woensdag 6 oktober wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georganiseerd, 
waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig met elkaar in gesprek kunt gaan. 
Tegelijkertijd is er ook de mogelijkheid om te handwerken, te sjoelen, een krant of een tijdschrift 
te lezen. Het belangrijkste is dat we elkaar weer live mogen ontmoeten. 
U bent van harte welkom. Sarianne van Oosterum Tel: 0630670363  
 
Moeilijke teksten:  
Op dinsdag 5 oktober willen we weer starten met het lezen van moeilijke bijbelteksten. We lezen 
de tekst uit verschillende vertalingen en zoeken naar wat er staat en bedoeld wordt. Deze keer de 

 
profeet Maleachi. Het laatste boek(je) in het oude testament. De profeet spreekt nogal harde taal, 
maar wat wil hij eigenlijk zeggen en tegen wie. Onder welke omstandigheden. Wat zou dat nu 
nog kunnen betekenen? 
We beginnen dinsdag om 20.00 uur in De Voorhof 
 
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 
 
Muzikale oppepper: 
Op zondag 7 november is er om 19:00 uur een muzikale oppepper in De Voorhof.  We willen 
graag mensen verrassen en bemoedigen. Stuur uiterlijk op 10 oktober een verzoeknummer, een 
gebed of gedicht voor iemand naar: voorzitter.vo@pkndevoorhof.nl .  
Graag erbij vermelden voor wie en waarom dit lied, gebed of gedicht.  
We hopen dan op een mooie en inspirerende dienst: van iedereen, voor iedereen.  
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 leve-
ringen kunt u ophalen tijdens De Voorhofmarkt 2.0. die gehouden wordt op zaterdag 6 november 
a.s. Ook is het mogelijk om dan een bestelling te plaatsen, die eind november geleverd wordt. 

Samen aan tafel voor iedereen: 
Op vrijdag 8 oktober organiseren we voor de tweede "maal” ons maandelijkse maal. Inschrijffor-
mulieren 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 mobielnummer 0649328152      Vanaf 17.00 
uur heten we u van harte welkom. Het Team. 
 
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.  
 
Vakantie: 
Dominee Marten-Jan Kooistra is van vrijdag 8 tot en met zondag 17 oktober met herfstvakantie. 
Voor dringende zaken kunt u in deze periode een beroep doen op ds. Pieter Koekkoek. 
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