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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische Bloemschikking :  

Thema: vruchtbaar leven. Liturgische kleur: Paars   

Lezingen: Micha 5:1-4a, Lucas 1:39-45 

De ontmoeting tussen Elisabeth en Maria wordt zichtbaar gemaakt door de 

naar elkaar toegebogen bloemen en berengras. Twee witte rozen verwijzen 

naar de nog ongeboren kinderen. Granaatappels, symbool  van  vruchtbaarheid. 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar Dhr. en Mw. Hoekstra, Prins 

Mauritslaan 1. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbren-

gen. U kunt zich na afloop van  de dienst melden bij de koster. 

Collecten:   

1e  collecte:  Plaatselijke Diaconale Doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt 

ter ondersteuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

2e  collecte:  Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die 

gemaakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten.  
 

Berichten uit de gemeente: 

- Mevr. Rietbergen (Oranjelaan 5) is opgenomen in het Meander Medisch Cen-

trum loc. de Lichtenberg, Utrechtseweg 160 3818 ES  Amersfoort. 

- Mevr. van der Steegh, (Eshoflaan 13) is opgenomen in het Meander Med. 

Centrum loc. St. Elisabeth, Ringweg Randenbroek 110 3816 CP Amersfoort. 

Zij hoopt spoedig weer thuis te zijn. 

- Mevr. Kramer (Kersentuin 14 ) verblijft voor revalidatie in het verpleeghuis 

de Lichtenberg.  Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Mevr. Verburg-Verduijn (Dorpsstraat 28D) Verblijft voor revalidatie in het 

Verpleeghuis de Amandelhof.  Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AS, Zeist. 
- Mevr. Hildebrand (Schans 25) is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 
Overleden: 

Op maandag 17 december is op de leeftijd van 86 jaar Henk Leebeek overle-

den. Hij woonde op de Kersentuin 42. De afscheidsdienst heeft op zaterdag 

22 december plaatsgevonden waarna Henk begraven is op de algemene be-

graafplaats van Woudenberg.  

Viering Heilig Avondmaal Groenewoude: 

In Groenewoude wordt vandaag om 15.30 uur het avondmaal gevierd. 

10.00 uur         

Predikant      : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst  : Nieke Meijer 

Diaken    : Gerard Mateman 

Organist    : Piet de Vries 

Lector    : Alice Bossema 

Koster    : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 19:1,2 

     : Gezang 122:1,3,5 

     : Projectlied 

1e Schriftlezing   : Micha 5:1-4a 

     : Tussentijds 126:1-4 

2e Schriftlezing   : Lukas 1:39-45 

     : Gezang 66:1,2,6 

     : Gezang 121:1,2,4 

Gedachtenis    : Gezang 483 : 1, 2 en 4. 

     : Gezang 124 

     

Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. 

Dit ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van. 

 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Maandag 24 december 19.00 uur  Kinderkerstnachtdienst 

      zonder voorganger (kindernevendienst begeleidt.) 

Maandag 24 december 22.00 uur  Kerstnachtdienst ds. Dick Steenks 

 

Dinsdag   25 december 10.00 uur  Eerste Kerstdag ds. Pieter Koekkoek 

Medewerking van de cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk 

Koperblazers: Alexander Mateman en Henri Scheper  Organist Sander Booij 

Collecte tijdens de Kerstnachtdienst en Eerste Kerstdag: Kinderen in de Knel..  

Project: Dwelling Places in Uganda. Deze Kerst staat het project Dwelling Places in Uganda 

centraal. Een geweldige plek in de hoofdstad Kampala waar kwetsbare kinderen van de straat, 

die soms helemaal niets meer hebben, met zorg en liefde worden opgevangen. Een project dat 

perfect aansluit bij de boodschap van Kerst en vast veel gemeenteleden zal aanspreken! De 

opbrengst van deze kerstcollecte komt ten goede aan het Kinderen in de Knelprogramma van 

Kerk in Actie, waar Dwelling Places onderdeel van uitmaakt. 

 

Zondag 30 december 10.00 uur  ds. Dick Steenks 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter ondersteuning 

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 

Zondag 30 december 18.30 uur   Geen Dienst 
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Liturgische Bloemschikking:  Eerste Kerstdag 
Thema: Huis van Licht 

Liturgische kleur: Wit   Lezingen: Jesaja 52: 7-10, Johannes 1:1-14 

Grote kaars vormt het centrale middelpunt van deze schikking. Het Licht van het begin is met 

de geboorte van Jezus het huis van de aarde en de mensen binnengekomen. 

Elisabet / Open Deur: 

De kersteditie van Elisabet en Open Deur is beschikbaar. Heeft u belangstelling dan kunt u 

een exemplaar meenemen. U vindt beide bladen op de koffietafel en in de folderstandaard in 

het halletje.  

 

Kerstnachtdienst : 

Wat gaat u doen op Kerstavond 24 december?  U bent van harte welkom de kerstnachtdienst 

bij te wonen. Aanvang 22.00 uur. Het thema van de dienst is: "The voice of heaven".  

Voorganger is ds. Dick Steenks en er wordt medewerking verleend door gospelkoor Masjiach 

uit Scherpenzeel.  

 
Alleenstaanden/gaanden: 
Na de ochtenddienst van zondag 30 - 12 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos. Even samen 

zijn en met elkaar van gedachten wisselen. Maak het voor uzelf gemakkelijk en ga er gewoon 

heen. Tot ziens u bent van harte uitgenodigd . 
 

Taakgroep Vorming en Toerusting: 

De taakgroep Vorming en Toerusting zal in de maand januari aandacht besteden aan de 

“Maand van de Spiritualiteit” . Het thema is “Stilte”. De avonden zijn in De Voorhof en 

beginnen allemaal om 20.00 uur, behalve de leerdienst op 13 januari, die begint om 

18.30 uur. Op 1e Kerstdag zullen flyers uitgedeeld worden, waarin het programma voor die 

maand afgedrukt is. Extra aandacht nu voor woensdag 9 januari dan zal  Ds. Teun Kruijs-

wijk Jansen uit Doorn  een film laten zien van een groep die met hem naar de Schotse Iona  

Community is geweest. Dit is een internationale oecumenische geloofsbeweging naast de 

kerken.  Ds. Kruijswijk Jansen zal ons over de community  vertellen en er worden  liederen 

gezongen  onder piano begeleiding van Seline Haalboom.   

Zondag 13 januari is er een leerdienst, waarin voorgaat pastor Nelleke Spanjard.  Het Taizé-

koor  uit Woudenberg zal voor het eerst optreden en  liederen vanuit hun repertoire zingen.   

U bent van harte welkom.  

 

Start Basiscateche (Jop Basics) op 17 januari: 

Binnenkort begint in onze kerk weer JOP Basics (basiscatechese) voor de kinderen van 

groep 7 en 8 van de basisschool. Onder leiding van Alice Bossema en dominee Steenks 

gaan we het hebben over God (wie is God?), over Jezus (wat deed Hij allemaal?), over de 

Bijbel, over symbolen, zoals water en licht; en over wat er in de kerk gebeurt: dopen, mu-

ziek en nog veel meer. We praten met elkaar, maar we gaan ook leuke dingen doen, zoals 

een bijbelquiz, hints en een toneelstukje. We komen tweewekelijks drie kwartier bij elkaar 

op donderdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf in de soos van De Voorhof.  

De eerste keer is: donderdag 17 januari, 15.45 uur. 

Als je mee wilt doen, geef je dan even op bij ds. Dick Steenks: steenks@pkndevoorhof.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work and Workship, prayer and politics, sacred en secular: 

In het kader van de maand van spiritualiteit kunnen we kennis maken met het keltisch 

Christendom en de spiritualiteit van de Iona Community.   

Sinds de zesde eeuw is het christendom vanuit Ierland en Schotland 

naar ‘de lage landen bij de zee’ gekomen. Deze spiritualiteit werd het 

Keltisch christendom genoemd. Wat was dit, en kan het ons vandaag 

op onze geloofsweg helpen?  Op dit moment is de Iona Community 

in Schotland (ontstaan in Glasgow in de crisisjaren, met een retraite-

centrum op het eiland Iona) onder andere door dit Keltisch Christen-

dom geïnspireerd. In een lezing voor de pauze en een film na de pau-

ze neemt Teun Kruijswijk Jansen (predikant in Doorn en lid van de 

Iona Community) je mee op reis. Er zullen enkele liederen vanuit 

deze tradities gezongen worden onder begeleiding van Seline Haalboom. 

Wanneer: 9 januari om 20.00 uur bij De Voorhof! 

Uitnodiging: 
Na afloop van de ochtenddienst wordt u van harte uitgenodigd om een kopje koffie, thee of 

een glas fris te drinken. Dit zijn bij uitstek de momenten om eens naar elkaars wel en wee 

te informeren en om zo met elkaar "gemeente " te zijn.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog tot en met maandag kunt u uw toezegging voor de vrijwillige bijdrage digitaal  

aangeven op www.pkndevoorhof.nl/kerkbalans. Een 40 tal ging u voor. 

Daarvan verhoogde 60% de toezegging, met gemiddeld 8,8 %. 

http://www.pkndevoorhof.nl/kerkbalans

