
 

 

 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
 
 

 
 

Berichten uit de Gemeente:   
-  Mevr. H. Heus - Esser (Voorstraat 39G) is tijdelijk opgenomen bij GGZ Meerzicht 
ouderenzorg. Adres: Gordiaandreef 91, 8233 AC Lelystad  
             (afdeling Ouderenzorg kamer C-016). 
- Mevr. Marian van Egten - Pak (De Steen 48) is verhuisd naar verzorgingshuis Daelho-
ven in Soest. Haar adres is Dalplein 2, 3762 BP Soest. Huisje 3 kamer 3. 
- Mevr. D. Smelt-Methorst is verhuisd van Rembrandtlaan 45 naar:  Huis in de Wei, Af-
deling de Kaap app 2C16, Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel 
 
 
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 
 
 
Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude: 

Zondag 21 augustus zal in Groenewoude om 15.30 uur het Avondmaal gevierd worden. 
Voorganger is ds. Marten Jan Kooistra. 

Z
O

N
D

A
G

S
B

R
IE

F
 

 21 augustus 2022 
 

Tiende Zondag na Trinitatis      

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
  10.00 uur Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger                    : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderlingen          : Rien Stuivenberg, Lia Stegehuis 
Diaken          : Jan Holl, Tiny van Dijk 
Organist          : Jaap van Dijk 
Lector                    : Johan Thiescheffer 
Koster, Gastheer/vrouw        : Erwout Blokhuis, Matthijs en Sifra van der Haven 

Kindernevendienst : Janneke Smit 
Beeld, Beamer         : Jacqueline van Ledden, Mariëlle van Bentum 
Geluid  : Ronald Maijen 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 139b: 1 en 2 
Gloria   : lied 257 (Liedboek voor de Kerken) 
Kindernevendienst    : Kinderverhaal n.a.v. Lucas 13: 22 – 30 
Zingen  : ´Kinderlied´ 
Schriftlezing:  : OT: Jesaja 30: 15 – 19 
Schriftlezing:  : NT: Lucas 13: 29 – 30 

            : Lied 969: 1, 2, 3 en 4 
             : Lied 381: 1, 2 en 3 
        Dankgebed en voorbede 
        Collecte 
       Viering van het Heilig Avondmaal 
       Zingen         : Lied 381: 4 – 6,  Lied 405:4, Lied 478: 3 
 

 Bij deze dienst:  Thema:           Kom gauw binnen…! 
De lezingen van vandaag zijn uit Jesaja 30: 15-22 en Lucas 13: 22-30. 
Het gesprek waarover we vandaag lezen, begint met een vraag van een persoon. De vraag is of 
er weinigen zijn die gered worden. Dat klinkt misschien als een vreemde vraag, maar het heeft 
een achtergrond in de joodse wereld van die dagen. In het jodendom werd over die vraag nage-
dacht en geschreven. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in het boek 4 Ezra. Dat staat niet in 
de Bijbel: het is een apocrief boek. Het boek 4 Ezra is geschreven aan het eind van de eerste 
eeuw, dus ongeveer in dezelfde tijd als het evangelie van Lucas. De schrijver van 4 Ezra zegt 
op verschillende plekken dat er maar weinigen gered worden voor de toekomstige wereld 
(bijvoorbeeld in 4 Ezra 7:47 en 8:1). Denkt Jezus er ook zo over? Of worden er toch velen 
gered? Jezus antwoord niet rechtsstreek, maar maakt met een voorbeeld duidelijk hoe Hij 
denkt dat het zal gaan. Ook al is de deur smal, er is nu nog tijd om er doorheen te gaan. Daar-
voor moet je je wel inspannen. Die inspanning bestaat in het doen van gerechtigheid. Het is 
een soort aansporing voor zijn toehoorders, alsof Hij zeggen wil: het gaat niet om weinig of 
veel, het gaat om jullie. 
‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht’, zegt Jesaja in 
hoofdstuk 30. “Hoor naar de stem achter je, om de weg te zien die je moet volgen’, roept de 
profeet. Als we daarnaar luisteren, daarop vertrouwen, dan zien we de weg vóór ons. 
Zijn het er nou velen of weinigen die gered worden? Ze komen uit alle windstreken, zo zegt 
Jezus in vers 29, om aan te liggen aan het feestmaal van God. Vandaag mogen ook wij deel-
hebben aan het feestmaal, als we samen het Heilig Avondmaal vieren. We mogen binnenko-
men in Gods nabijheid. En in de tekenen van brood en wijn mogen we met hem verbonden 
zijn. U nodigt ons aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door 
brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ont-
moeten mag. 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

 

mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com
mailto:dskooistra@mjkooistra.nl


Collecte: 
1e Collecte: Deze is bestemd voor het nieuwe project van taakgroep ZWO. Op een later tijd-
stip wordt het doel onder de aandacht gebracht. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt worden door 
de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de diverse wijken behoort tot 

een van de essentiële taken binnen onze kerk. 
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 
 
Nieuwe ambtsdragers: 
De kerkenraad laat u weten, dat gemeenteleden Gerrit Jan Busser en Herman Engel bereid zijn 
de taak van diaken op zich te nemen met als bijzondere taak: 
· Gerrit Jan Busser als voorzitter van de taakgroep diaconie 
· Herman Engel als penningmeester van de taakgroepen diaconie en ZWO. 
Wanneer u bezwaar heeft tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van bovengenoemde 
gemeenteleden in hun functie van ambtsdrager, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij 
de scriba op uiterlijk 31 augustus 2022. 
Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend, zullen Gerrit Jan Busser en Herman Engel bevestigd 
worden tijdens de kerkdienst van 4 september 2022 als diaken met bovengenoemde bijzondere 
taken. 
 
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 shampoo, dou-
cheschuim, 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. 
 
Noteer vast in de agenda: 
Zondag 11 september is onze jaarlijkse startzondag. Het plan is om dit jaar weer een openlucht-
viering bij de 'Manege Groenewoude' te houden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle 
gang. Later meer over het programma en de activiteiten. 
 
Voorhofmarkt, najaar 2022: 
Zaterdag 5 november is het weer zover, vanaf 9.30 tot 14.00 de Voorhofmarkt, editie najaar. 
Zet de datum alvast in de agenda. 
LOTERIJ, CREA, ETEN en DRINKEN, WORST en VLEES, KAARTEN, PLANTEN, KIN-
DERACTIVITEITEN en NATUURLIJK DE OLIEBOLLEN!!. 
Als vrijwilliger meehelpen? Opgeven kan vanaf heden bij: 
Jan van Bentum: 06 122 65 324, Anja van Asselt: anjavanasselt@gmail.com 
 Heeft u goederen /restpartijen of ideeën voor de Voorhofmarkt ? 
Jan en Anja staan klaar om afhaal bij u in te plannen, of ideeën te noteren. 
Bel of mail, wij kunnen het niet alleen. Binnenkort meer. 
Anja, Jantine, Erwout, Evert, Herman en Jan. 
 
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? 
 
Krabbeldienst: 
Op zondag 25 september starten we weer met de Krabbeldienst. Het komende seizoen sluiten 
we aan bij het jaarthema van de kerk. Het jaarthema is: ‘Samen aan tafel’. Tijdens de krabbel-
diensten gaan we telkens iets ‘samen’ doen. Op 25 september is het thema ‘Samen zingen’. Op 
de radio wordt veel gezongen, via YouTube kun je allerlei liedjes luisteren en lekker meezin-
gen. In de kerk wordt ook veel gezongen. 
Wist je trouwens dat er in de bijbel ook heel veel liederen staan? Onder andere koning David 
heeft heel veel liederen gemaakt. Veel van die liederen zijn ook weer gebruikt voor de liederen 
die we in de kerk zingen. 
Op 25 september willen we ook veel zingen. Het wordt een soort ‘Krabbel Sing Inn’. 
Als jij een leuk liedje kent dat je tijdens de Krabbeldienst wilt zingen of laten horen, geef dat 
dan door aan Géliene (06-49759449) of Marten-Jan (06-52684452).  
En natuurlijk ben je op de 25e weer van harte welkom. De Krabbeldienst begint om 16.00u. 

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. 
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