
 

 

 
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. 
- Dhr E. Makken, Witte de Withlaan 14, is opgenomen in het St Anthonius ziekenhuis, 
Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein 
- Dhr Anton de Greef, Kersentuin 70, was opgenomen in het ziekenhuis. Hij is intussen 
weer thuis. 
 
 
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.  
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17 oktober 2021 
 

Negentiende Zondag na Trinitates 
 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur  Doopdienst 
Voorganger                 : pastor mevr. Bernadette van Dijk 
Ouderling van dienst       : Cor Kwakernaak 
Diaken         : Ronald Maijen, Marja Overeem 
Lector         : Sierd Smit 
Orgel/Piano            : Wim van Hoek 
Kindernevendienst         : August Wijnberg 

Beeld, Beamer         : Ab van den Pol, Johan Schep 
Geluid  : Jaap Siegers 
Koster, Gastvrouw  : Albert Timmerman, Sierd Smit 
 

Zingen 
    
   : Psalm 25a Mijn ogen zijn gevestigd 

Kyriegebed met  : Lied 367b 
Gloria   : Behüte mich 16b 

       Kindermoment 
       Schriftlezing      : Exodus 6: 2-8   

                 Zingen        : Voor kleine mensen 72a alleen refrein 
       Schriftlezing      : Johannes 8: 21-36 

       Zingen       : Voor kleine mensen 72a alleen refrein 
          : Lied Een schoot van ontferming 158b 
          : Gij die het sprakeloze bidden hoort 197 

       Slotlied       : Zij zullen de wereld bewonen 763 

 
 
 
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 
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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: Straatpastoraat. De Stichting Straatpastoraat verzorgt geestelij-
ke zorg aan mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. De 
meeste mensen lopen snel voorbij aan daklozen, maar straatpastor Bernadette 
van Dijk kent ze bij naam. Vanuit een christelijke traditie treedt zij deze men-
sen met liefde tegemoet. Daarbij respecteert ze de religieuze en levensbe-
schouwelijke achtergrond van een ieder die ze ontmoet.  
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 
 
Groep ‘Toekomst van De Voorhof’, gemeenteleden gevraagd! 
Naar aanleiding van de gemeentelijke contactmomenten van eind september j.l. zijn wij op zoek 
naar gemeenteleden, die mee willen denken. 
In het afgelopen tijd heeft CVK gedachten ontwikkeld over grootonderhoud, verwarming/
ventilatie en renovatie van De Voorhof. Door de corona epidemie is een betere ventilatie een heel 
belangrijk punt geworden. In ruimere zin zijn er gedachten op papier gezet om het gebouw voor 
de toekomst bruikbaar te maken voor het gemeenteleven. Daarnaast zijn door gemeenteleden 
vragen gesteld over de toekomst van de gemeente en het gebouw en voorstellen gedaan voor 
aanpassingen. Dit alles betekent dat onderzocht moet worden wat de gemeente van het gebouw 
verwacht om dit in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Van belang is eveneens 
dat we meer zicht krijgen op de activiteiten die we op korte en midden lange termijn in het ge-
bouw willen organiseren. 
Wij vragen hiervoor 2 leden van de kerkenraad, 2 leden van de klankbordgroep en een lid van het 
CvK en daarnaast vragen we ook 5 gemeenteleden om mee te denken en onze voorkeur gaat 
uit naar mensen, die jonger zijn dan ongeveer 50 jaar. Het is de bedoeling dat deze groep 
z.s.m. bij elkaar komt en vóór de kerkenraadsvergadering van 13 januari 2022 komt met een 
(kort) verslag, dat als basis kan dienen voor het verdere gesprek in kerkenraad en gemeente.  
Dit betreft dus een kortdurende onderzoeksopdracht. Wilt u meedenken in deze groep, geef u dan 
op bij de scriba: per mail scribaat@pkndevoorhof.nl of telefonisch via nr. 06 5206 3119. We 
hopen op een goede respons! 
 
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.  
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. 
 
Kinderoppas: 
Vanaf nu is er ook weer kindernevendienst én kinderoppas. De kinderoppas is in zaal 5. 

 
 
Acties rondom Voorhofmarkt 2.0: 
Het aantal acties begint op te lopen. Ondertussen zijn er de bloembollenactie, de speculaasactie, 
de vleesproductenactie, nu aangevuld met een vruchtensapactie en ook de potgrondactie heb-
ben we weer in stelling gebracht. Er is dus keus genoeg en voor elk wat wils. Tijdens de markt op 
6 november a.s. zijn er ook ansichtkaarten verkrijgbaar en natuurlijk oliebollen. Ook gaan we 
eieren verkopen en daar vragen we uw hulp bij. Voor het verpakken van de eieren zijn we op 
zoek naar eiertrays voor 6 en 10 stuks. Wilt u vrijgekomen trays voor ons bewaren en in de kerk 
inleveren? Er staat een doos klaar waar ze in kunnen. 
Voor digitaal bestellen, ga naar onze website: www.pkndevoorhof.nl  en de rest wijst vanzelf. 
  

Oliebollen:Beste mensen, wij als actie comité van de Voorhofmarkt 2.0 zijn nog  op zoek naar 

oliebollen bakkers.Wie  zou ons 3 uur kunnen helpen op vrijdag 5 november en zaterdag  6 No-

vember  om de oliebollen te bakken.Ook zoeken wij mensen die deeg zouden kunnen draaien. 

Samen willen we er een geslaagd weekend van maken . 

Aanmelden bij Jan v. Bentum 06 12265324. En Evert v. Asselt 06 53801118 
 
Lotenverkoop Voorhofmarkt 2.0: 
Velen van u hebben al gehoord over de VOORHOFMARKT 2.0 of het in de Schakel gelezen. 
Misschien werkt u zelf mee. Op 6 november is het weer zover. Ook de verkoop van loten is weer 
gestart. U kunt tussen 18 en 30 oktober lotenverkopers aan uw deur verwachten. 
De prijs is onveranderd, 6 loten voor € 2,50, 12 loten voor € 5,00. 
Er zijn mooie prijzen te winnen: 
-1 dag een Eemcruise voor 10 personen. 
-2 overnachtingen op woonschip de Robbedoes voor 2 pers. inclusief ontbijt. 
-dinercheque voor restaurant Bergzicht voor 4 personen. 
-nog vele andere mooie prijzen. 
Koop ruimhartig loten voor renovatie van De Voorhof. 
Marjon Strootman en Petra van Driel 
 
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: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie tot en met 25 oktober. In dringende gevallen kunt u in deze 
week contact opnemen met ds Marten Jan Kooistra 
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