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ZONDAGSBRIEF 

 

 

 

Liturgische bloemschikking: 

Lezingen: Ruth 4,   Matteüs 1: 1-6a 

RUTH Op het jute met de stam ( stamboom van Jezus)  staat een rode roos  

( beeld van de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naömi). 

Ruth reist met Naömi mee naar Bethlehem (broodhuis) gevlochten brood , 

graan is het symbool voor het aren rapen van Ruth op het veld van Boaz. 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat na de ochtenddienst naar  Mw. Leebeek, Kersentuin 42  

en naar  Mw. v d Pol-v d Lee, de Nieuwe Poort 54. 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: Heilig Avondmaals collecte, zie volgende pagina. 

2e Collecte: Deze is bestemd voor het CvK. 
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. Zijn toestand is stabiel. 

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

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

- Dhr. R. 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). 

- Dhr. G. van Lambalgen, Willem de Zwijgerlaan 135, ligt in Het Meander 

Medisch Centrum loc. “De Lichtenberg” in verband met een darmoperatie. 

Adres: Utrechtseweg 160, 3818ES, Amersfoort 

- Mw. F. Rijkers-van Broekhuizen, Willem de Zwijgerlaan 22, heeft een paar 

dagen in het Diakonessenhuis in Zeist gelegen, maar is nu weer thuis. 

 

 

 

   

 

 

 

10.00 uur Viering Heilig Avondmaal 

Predikant            : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst               : Johan Thiescheffer 

Diaken                : Gerrit Jan Busser 

Organist                : Ton van Dienst 

Lector                : Berthe Strengers 

Koster                : Mary Vunderink 

Zingen      : Psalm 85:1,2 

       : Gezang 459:1,4,5,6 

       : Projectlied: 

Schriftlezing      : Ruth 4 

       : NL 738:1,3 

       : NL 462 

Na de woorden: “zo zingen wij U toe”  : NL 404e 

Communielied     : NL 451 

       : NL 438:1,2 

     

 

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! 

 

 

 

 

 

15.30 uur   ds. Pieter Koekkoek  Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  22 december 2013 

10.00 uur  ds. Dick Steenks    

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

van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente  
 

18.30 uur  Kerstkuier 

  

 

 

 

 

          15 december 2013 

            Derde Zondag van Advent 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

Heilig Avondmaalscollecte: 

“Banken geven arme mensen 

vaak geen lening, omdat zij 

geen onderpand hebben. Wij 

kunnen deze mensen wél hel-

pen, dankzij onze jarenlange ervaring. En dankzij ons netwerk van 

lokale kantoren. Veel mensen, die hun hele leven kansarm waren, 

hebben hun levensomstandigheden kunnen verbeteren door met een 

(micro)krediet een eigen onderneming op te zetten. Wij kunnen de-

ze mensen helpen dankzij u! OikoCredit is het Jaardoel van ZWO in 

2013-2014. 

 

 

Alleenstaanden/gaanden: 

Na de ochtenddienst van zondag 22 - 12 is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze ge-

meente de gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie te drinken in de soos van ons 

kerkgebouw. 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.   

 

 

Contactmiddag: 
Dinsdag 17 december is er weer een contactmiddag. Om 14u30 beginnen we met het drinken 

van een kopje koffie of thee. Daarna gedenken we met samenzang, een meditatie en declama-

tie de geboorte van Jezus Christus. De samenzang wordt begeleid door de heer Tel. Na de 

pauze vervolgen we de viering en luisteren we o.a. naar een Kerstverhaal.  
Als u opgehaald wil worden dan kunt u bellen naar Mw.N. v.d. Pol, tel. 2864563 of naar Mw. 

C. Aarsen, tel. 2862700 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


