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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Liturgische bloemschikking: 

Liturgische kleur: paars. Lezing: Genesis 38:1-30, Matteüs 1:1-3a 

TAMAR. De stam staat voor het geslacht van David. Klimop: trouw, Tamar is 

trouw aan de belofte die haar gegeven is. Groene sluier: de niet geziene.  

De palmtakken verwijzen naar recht en gerechtigheid. De twee dadeltrossen 

naar de tweeling Peres en Zerach  

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Vermeulen, Vermeulen-

hof 112 en naar Dhr.de Pagter, de Weteringsehof 12  Het zou fijn zijn als een 

gemeentelid de bloemen wil wegbrengen. U kunt zich na afloop van de dienst 

melden bij de koster. 

 

 

Collecte:   

1e Collecte: Deze is bestemd voor het Jeugddiaconaat . 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de activiteiten die de 

Taakgroep Vorming & Toerusting samen met leden van de Catharina – paro-

chie organiseert. 

KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

 

 

Berichten uit de gemeente: 

- Dhr Schots, Vermeulenhof 5, is opgenomen in het verpleeghuis de Biltse 

Hof, Professor Bronkhorstlaan 4, 3723 MB Bilthoven 

- Dhr. J. de Pagter, De Weteringsehof 12, ligt nog in het Meander Medisch 

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

 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek  

Ouderling van dienst            : Arend Hoogers 

Diaken              : Gerda van den Brink 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector              : Anja Veltman 

Koster              : Ab van den Pol 

Zingen    : Psalm 25:1,2 

     : NL 1016 

Projectlied 

1e Schriftlezing   : Genesis 38:1-20 

     : NL 738:1,3 

2e Schriftlezing   : Matteus 24:32-44 

Acclamatie    : NL 339a 

     : NL 433 

Gedachtenis 

     : NL 791:1,2,4,6 

     : NL 444 

    

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: 

Zondag  8 december 2013 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek  

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten van de kerstattenties voor 

ouderen. 

 

18.30 uur   ds. Pieter Koekkoek  Adventszangdienst 

Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten van de kerstattenties voor 

ouderen. 

 

  

 

 

 

          1 december 2013 

           Eerste Zondag van Advent 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

 

 
Collecte Filippijnen: 
De vorige zondag ingelaste collecte voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filippij-

nen is een groot succes geworden. Iedereen heeft met zeer gulle hand gegeven en het tellen 

van het geld was deze keer echt een diaconale taak en duurde ook langer dan normaal zelfs 

met behulp van onze telmachine. In de collectezak vonden we, naast veel papiergeld en vellen 

collectebonnen, ook een enveloppe van Tessa en Flore, die samen lege flessen hadden verza-

meld en daarbij € 35,45 hadden opgehaald. De diaconie heeft dit bedrag ook verdubbeld. De 

opbrengst van de ochtendcollecte bedroeg  

€ 2204,85. Een gigantisch bedrag dat zal worden verdubbeld. 

Maar ook in de avonddienst werd er voor hetzelfde doel gecollecteerd en daar was de op-

brengst € 385,54. Samen dus € 2590,39. De taakgroep Diaconaat zal, zoals toegezegd, dit 

bedrag verdubbelen en we maken er een mooi rond bedrag van en zullen € 5200,-- storten op 

bankrekening 300300 van EO Meterdaad. Namens de kerkenraad wil ik iedere gever hartelijk 

bedanken voor deze bijdrage. We kunnen hiermee het leed van veel slachtoffers enigszins 

verzachten. Nogmaals bedankt. 

 

Theologische vragen: 

Op 3 december wil ik graag weer met u ingaan op een theologische vraag. Vragen die door 

gemeenteleden aan mij gesteld worden probeer ik op deze avonden met u te bespreken. Deze 

keer denken we na over de betekenis van symbolen en getallen in de bijbel. Vooral met de 

getallen wordt in de populaire lectuur nog wel eens gegoocheld. Maar wat betekenen ze ei-

genlijk en waar wijzen ze naar?  

U bent welkom op 3 december om 20.00 uur in De Voorhof, ds. Pieter Koekkoek. 

 

Kerstkuier: 

Op zondag 22 december zal er dit jaar een kerstkuier plaatsvinden in de wijk rondom De 

Voorhof. De kerstkuier is een (korte) wandeling langs tussenstops die in het teken staan van 

de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem tot en met de geboorte van Jezus. Tijdens deze 

stops zal er op een leuke en bijzondere manier aandacht worden geschonken aan het kerstver-

haal van Jezus. Voor de kerstkuier zoeken we kinderen die het leuk vinden deel uit te maken 

van dit evenement. Kinderen kunnen op 1, 8 en 15 december na de kerkdienst van 11.30-

12.00 oefenen in De Voorhof. 

Daarnaast willen we u vragen om lege potjes voor waxinelichtjes te verzamelen, zodat we 

deze kunnen gebruiken voor de route. De potjes kunnen vanaf 1 december in de kast van de 

Kindernevendienstruimte in De Voorhof worden gezet. Alvast bedankt daarvoor! 

De kerstkuier zal, op het plein voor De Voorhof, beginnen tussen 18.30 en 19.00. Aangezien 

we in groepen starten zal er om de 5 minuten een nieuwe groep mogen starten en de laatste 

groep start ongeveer om 19.00. Niet iedereen hoeft dus om half 7 aanwezig te zijn. Na de 

kerstkuier wordt u uitgenodigd om een drankje te drinken en de avond gezellig af te sluiten. 

We hopen er een mooie avond van te maken en dat u in groten getale aanwezig zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventszangdienst: 

Op zondag 8 december a.s. willen we weer samen zingend en luisterend de adventsweken 

ingaan. Deze oecumenische zangdienst wordt geleid door Ds. P.B. Koekkoek. 

Het koor van de St.Catharinakerk o.l.v.Jaap Grunbauer verleent medewerking aan de 

dienst.  

Deze dienst is mede voorbereid door leden van het koor en leden van De Voorhofgemeente. 

De dienst wordt in de St.Catharinakerk gehouden en begint om 18.30 uur. 

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 


