
 

 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 
 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. G.L. Tel-de Jong (Kersentuin 38) verblijft nog in het Zonnehuis in Doorn. (adres 
Zonnehuis 3, 3941 RB Doorn). a.s. dinsdag 2 augustus komt zij weer thuis. 
- Mevr. Marian van Egten - Pak (De Steen 48) is verhuisd naar verzorgingshuis Daelho- 
ven in Soest. Haar adres is Dalplein 23, 762 BP Soest. Huisje 3 kamer 3. 
- Mevr D. Smelt-Methorst is verhuisd van Rembrandtlaan 45 naar: Huis in de Wei, Afde-
ling de Kaap app 2C16, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel  
 
- In het juli-aug nummer van de Schakel is helaas een foutje geslopen. Mieke Timmer-
Dorsman verblijft niet in Zeist, maar in Driebergen-Rijsenburg  Haar adres is: Woon-
zorgcentrum Beukenstein - Silverein (k 211), Hoofdstraat 57 3971KB Driebergen-
Rijsenburg. 
 
 
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 
 
 
Voedselbank Juli/augustus 2022:   
Voor de maanden juli en augustus willen we graag uw persoonlijke aandacht. 
Allereerst natuurlijk voor de preek maar daarna toch wel voor de voedselbank. 
Persoonlijke aandacht in dit geval voor verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld sham-
poo, doucheschuim, tandpasta en tandenborstel, huidlotion, deodorant en handcrème. 
En als wij van onze kant dit  nu ook nog even persoonlijk verzorgen is het kringetje rond.  
Met dank aan u. 
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 31 juli 2022 
 

Zevende Zondag na Trinitatis      

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof om 10.00 uur  
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderlingen          : Rien Stuivenberg 
Diaken          : Tiny van Dijk, Erna Banning 
Organist          : Ton van Dienst 
Lector                    : Gerda Streef 
Koster, Gastheer/vrouw        : Bertus Brouwer, Anneke Bos 
Kindernevendienst         : Annemiek van der Wansem 

Beeld, Beamer         : Mariëlle van Bentum, Jan van Bentum 
Geluid  : André van Dijk 
Zingen 
Aanvangslied  : Lied 218: 1, 3, 4 en 5 
   : Psalm 49: 1 en 3 
Gloria   : Lied 357: 1, 2 en 4 (Evangelische liedbundel) 
Kinderenmoment : Verhaal n.a.v. Lucas 12: 13 – 21 
Kinderlied  :  Lied 14: 1 – 5 (Bundel: ‘Alles wordt Nieuw’, deel 3, 
         Hanna Lam) 
Schriftlezing   : Prediker 2: 1-11 

           : Lied 720: 1 en 2 
        Schriftlezing       : Lucas 12: 21 – 31 
           : Lied 720: 3, 4 en 5 
           : Lied 885: 1 en 2 
       Slotlied                       : Lied 313: 1, 2 en 4 
Bij deze dienst: Thema:  Schat-hemeltje-rijk  
De Bijbellezingen zijn deze zondag uit Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-21. De teksten cirke-
len rondom de waarden van aardse bezittingen. 

In Prediker 2 zijn we getuige van een innerlijk gesprek. De auteur spreekt met zichtzelf 
over het goede, rijke leven. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, ja meer nog dan een mens 

kan hebben. Hij had er hard voor gewerkt én hij heeft er ook ten volle van genoten. Wie zou 
het hem kwalijk nemen? Tóch noemt hij het uiteindelijk ‘hèbhèl, een Hebreeuws woord, dat 

vertaald kan worden met: lucht, adem, iets wat vervliegt. Het wordt daarom vertaald met: naja-
gen van wind…Je kunt je met je rijkdom gelukkig wanen, maar een wijze zal zich er niet blind 

op staren. Dat blijkt overigens ook wel uit het vervolg van het boek Prediker. Voor 
‘zinvol zijn’ is meer nodig dan bezitten, is de conclusie van Prediker. 
In Lucas 12 vraagt een man aan Jezus of hij tegen zijn broer wil zeggen dat hij de erfenis met 

hem moet delen. De man lijkt Jezus als een soort rijdende rechter te beschouwen, die uiteraard 
een uitspraak zal doen die hem goed uitkomt. Voor dat karretje laat Jezus zich niet spannen. 

Hij vertelt een gelijkenis over een boer, waarvan het land een enorme oogst voortbrengt. Zo 
groot dat zijn schuren te klein zijn om het te bewaren. In zijn innerlijk gesprek blijft de boer 

steken in zijn planning: hoe kan ik mijn bezit zo goed mogelijk veiligstellen!! Nieuwe, grotere 
schuren zijn nodig om alles op te slaan. Een gemakkelijker leventje met almaar genieten lonkt 
aan de horizon. Pluk de dag, lijkt het devies te worden, en waarom ook niet? De arme man 

wordt door de dood in de rede gevallen en hij komt aan het ‘gemakkelijke leventje’ en ‘zinvol 
zijn’ niet meer toe… Het verhaal eindigt met de tegenstelling tussen schatten verzamelen voor 

jezelf en rijk zijn bij God. Beide verhalen proberen ons vanmorgen te bepalen bij zaken die er 
ECHT toe doen!!! Wat zijn de belangrijke dingen in het leven? Waar maken we ons druk om? 

Waar leven we voor? Waar zetten we ons voor in? Jezus en Prediker proberen onze blik te 
richten op ‘rijk zijn in en met God’. Dan ben je volgens hen schat-hemeltje-rijk. Maar Rijk-

zijn in en met God wat is dat dan en wat betekent dat voor jouw leven…??? 
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Collecte: 

1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 

langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 

de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook het tuinonderhoud valt.  
Een verzorgde tuin behoort bij een uitnodigende gemeente. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
 
Voortgang verbouwingsplan De Voorhof: 
Na de gehouden KR-vergadering van 30 juni jl. waar het CVK de opdracht gekregen heeft om 
de plannen te gaan uitvoeren, hebben we als CVK niet stilgezeten. 
Voor u nog niet zichtbaar, maar achter de schermen gaat het door. 
Inmiddels worden gesprekken gevoerd en zijn gaande met deskundigen uit de gemeente. 
Een groep personen uit de Voorhof gemeente is samengesteld voor diverse onderdelen, zodra 
daar meer van bekend is wordt u daarover geïnformeerd. 
Plan is om na de CVK-vergadering van 5 september, u aan het eind van die week via de ZB een 
eerste bijdrage te kunnen leveren m.b.t. de voortgang c.q. planning. 
Voor nu leek het ons goed om kenbaar te maken dat ondanks de vakantietijd, er wel degelijk 
mensen bezig zijn met extra onderzoeken, fine tuning, tekeningen maken, enz. 
Namens het CVK, Kees Haalboom en Evert van Asselt. 
 

 
Bijbelkring Groenewoude: 
Dinsdag 2 augustus is er Bijbelkring in Groenewoude . 
De Bijbelkring is van 15.30 uur tot 16.30 uur en wordt geleid door Alice Bossema . 
U bent van harte welkom . 
Een groet van Anneke Boeve . 
 
Een koffie ontmoeting: 
Op woensdag 3 augustus wordt er vanaf 10.00 uur weer een koffie ontmoeting georganiseerd, 
waarbij u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunt gaan. Tegelij-
kertijd is er ook de mogelijkheid om te sjoelen, te puzzelen, te handwerken of een tijdschrift te 
lezen. Komt u gerust een keer langs, want u bent van harte welkom. 
Sarianne van Oosterum Tel: 06 30670363 
 

Samen aan tafel voor iedereen: 

Op vrijdag 12 augustus is het weer zover. Eten, happen, dineren, opscheppen, doorslikken en 
genieten maar. Inschrijven  kan via samenaantafel@pkndevoorhof.nl of via  

mobielnummer: 06 46663829 (Elizabeth Kooistra).  
En uiteraard liggen er ook weer inschrijfformulieren in de hal van de Voorhof. 

Rond 17.00 zien we u graag weer binnenkomen. 
Tot ziens. Het Team. 

 
 

 
 
Vakantie: 
Ds. Pieter Koekkoek heeft vakantie van 23 juli t/m 21 augustus. In deze periode kunt u in drin-
gende gevallen contact opnemen met ds. .Marten Jan Kooistra of met een ouderling. 
 
Koffieochtend:   
Op donderdagochtend van 10.00 uur -12.00 uur kunt u in de hal van De Voorhof terecht om 
een kopje koffie of thee te drinken en om elkaar te ontmoeten.  
Ondanks de vakantieperiode staan de vrijwilligers klaar om een kopje koffie te schenken? 
 
 
Noteer vast in de agenda: 
Zondag 11 september is onze jaarlijkse startzondag. Het plan is om dit jaar weer een open-
luchtviering bij de 'Manege Groenewoude' te houden. De voorbereidingen daarvoor zijn in vol-
le gang. Later meer over het programma en de activiteiten. 
 

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. 


