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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezing: Jozua 2, Mattëus 1: 1-4a  

‘Rachab’   

In de schikking staat de stam symbool voor de stamboom van Jezus. 

Het rode koord is de hoop van Rachab en haar familie. Haar daad en haar ge-

loof, de verspieders te laten ontsnappen zal vruchten afwerpen in de heilsge-

schiedenis van het godsvolk. Druiventros, symbool voor de verspieders. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Geuze, Nieuwe Poort 60  

en naar Mw. Vinke-Donker, de Steen 1d. 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 de Plaatselijke diaconale doelen, waaron-

der o.a. de kosten van de kerstattenties voor ouderen. 

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 

- Mevr van Leeuwen-Verduijn, Dorpsstraat 28 F, is opgenomen in het ver-

pleeghuis de Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH, Amersfoort. 

- Dhr. Jan de Pagter, De Weteringsehof 12, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

- Dhr. Rob Stuivenberg, De Prangelaar 38, verblijft in UMCG Beatrixoord te 

Haren. Adres: Locatie UMCG Beatrixoord, kamer A0-98, Dilgtweg 5, 9750 

ND Haren (of: postbus 30.002, 9750 RA Haren). 

 
 

 

 

 

10.00 uur  

Predikant          : ds. Dick Steenks 

Ouderling van dienst            : Leny de Koeijer 

Diaken              : Gerard Mateman 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector              : Trudi Stoffer 

Koster              : Bertus Brouwer 

Zingen    : Psalm 87 : 1, 2 en 3 

     : Lied 839 : 1 en 2 

     : Lied 367-b 

           : Lied 442 

Sporen van de tijd couplet/refrein  1e en 2e advent 

Schriftlezing               : Jozua 2 

           : Lied 738 : 1 en 3 

Schriftlezing         : Mattheus 1 : 1 t/m 5a 

           : Lied 333 (2x) 

           : Lied 439 : 1 en 2 

                : Lied 870 : 1, 3, 4, 5 en 8 

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 Adventszangdienst   in de Catharinakerk.  

Predikant          : ds. Pieter Koekkoek  

Ouderling van dienst            : Alice Bossema 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Seline Haalboom 

Lector              : Gerda Streef 

Koster              : Jan de Lange 

 

De Adventszangdienst is in de Catharinakerk 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  15 december 2013 

10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek   Viering Heilig Avondmaal 

Collecte:  

1e collecte: Heilig Avondmaals collecte. 

2e collecte: Deze is bestemd voor het CvK. 
 

15.30 uur   ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

  

 

 

 

          8 december 2013 

           Tweede 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. 

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! 

 

 

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. 

 

Dag van de rechten van de mens… 

10 december de dag dat het bestaan van de mensenrechten gevierd mag worden en dat we 

extra stil staan bij mensen, die als rechtelozen worden behandeld. Amnesty Woudenberg 

organiseert op zaterdag 14 december om 18.30 uur een kinderevenement in het Cultuurhuis. 

Kinderen (6-12 jaar) kunnen hier samen met hun ouders aan deelnemen. Het thema is kinder-

rechten. Het “Vet Kindercabaret” (bekent van theater de Flint) komt optreden en de kinderen 

kunnen deelnemen aan workshops als: kaarsen maken, Taekwondo en Djembé trommelen. 

Entreeprijs in de voorverkoop: kinderen € 1,50, volwassenen € 2,00. Aan de zaal alle kaarten 

€ 2,50. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.woudenberg.amnesty.nl/. 

Amnesty Nederland: organiseert op 10 december een schrijfmarathon. 24 uur lang zullen er 

door bekende en onbekende Nederlanders en door mensen over de hele wereld schrijfacties 

worden uitgevoerd voor 6 casussen verspreid over de hele wereld, waarin de mensenrechten 

ernstig geschonden worden.    

Durf jij/durft u het aan??   http://www.amnesty.nl/marathonschrijvers-gezocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDSTOND VOOR ISRAËL 
Beste mensen, hierbij een uitnodiging / herinnering voor de Israël bidstond zondag 8 dec. 

a.s. In Jeremia 31:17 staat een prachtige belofte over Israël: 

Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN, de kinderen zullen naar hun 

gebied terugkeren. (NBG)We zien dit voor onze ogen gebeuren; sinds 1948 keert het Jood-

se volk overal vandaan terug naar het land dat hen door God beloofd is. Dit is de letterlijke 

vervulling van vele profetieën uit Gods Woord. Maar de belofte geldt ook in geestelijk op-

zicht, want God zal zich ten volle aan zijn volk gaan openbaren en dat zal Hij doen in de 

Heer Jezus, de Messias. We bidden dat dit spoedig zal gaan gebeuren en we bidden ook 

voor andere onderwerpen betreffende Israël, want Israël wordt bedreigd in haar bestaan als 

volk in het land en als Staat. 

 Kom ook meebidden als een wachter op de muren van Jeruzalem!  

Je bent welkom op de Israël bidstond op de tweede zondagavond van de maand van 20.00 – 

21.00 uur in  

De Voorhof. De eerstvolgende bidstond voor Israël is op zondag 8 december. Wees Wel-

kom! 

Werner en Els van der Burgh. 

Frans en Lisette van Groeningen  
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