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ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking:        Thema: Verlangen naar vervulling.  

Bijbellezing: Jesaja 65:17-25, Johannes 3:22-30 

De kleur van deze zondag is roze: Gods licht breekt door. 

Op deze derde zondag van de advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloof-

de Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee handvormige blade-

ren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt het licht 

door - zichtbaar in de kleur roze van deze zondag. (o.a  rozen en gerbera). 

Drie kaarsen worden aangestoken. 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar dhr. v. Oort, Zeisterweg 21 en dhr. van 

Voorthuizen, Parklaan 18. 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:  : de Avondmaalscollecte is bestemd voor de ZWO 

2e Collecte: t.b.v. C.v.K. 

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

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mw. J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4, is opgenomen in Verzorgings-

huis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. 

- Mw. W. van Ramshorst- Lozeman, Laan van Nieuwoord 8, 3931 DG, is weer 

thuis uit het verzorgingshuis Amandelhof. 

- Mw. H. Voogt-Timmerman, Broederschapsland 16, 3931 DC, heeft een her-

steloperatie aan de stembanden ondergaan in het Meander ziekenhuis. Thuis 

moet ze daar verder van herstellen.  

- Mw. M. Timmer-Veenhof, PC Hooftlaan 10, 3931 VD, ondergaat op dit mo-

ment chemo-kuren.  
- Dhr. J. Dalhuijsen, Voorsstraat 50, wordt deze week opgenomen in het Diako-

nessenziekenhuis, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht voor een rugoperatie . 

- Mevr. van Kleef, Burgwal 111, is opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis,  

Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht 

 

Elisabet / Open Deur: Het Kerstnummer van Elisabet en Open Deur is beschik-

baar. Heeft u belangstelling dan kunt u een exemplaar meenemen. U vindt beide 

bladen op de koffietafel en in de folderstandaard in het halletje. 

 

 

 

10.00 uur        Viering Heilig Avondmaal 
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Alice Bossema 

Diaken              : Meino Huisman 

Organist              : Piet de Vries 

Lector    : Gerda Streef 

Koster               : Johan Stoffer 

Zingen    : Psalm 85:1,3 

Kyriegebed     : Lied 368a 

     : Lied: 833 (3x) 

     : Projectlied 

Schriftlezing    : Jesaja 65:17-25 

     : Lied 176:1,5 

     : Gezang: 766:1,2 

 Avondmaalsliturgie 

     : Projectlied 

     : Lied 418:1,2,3 

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  21 december 2014 

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

Correctie Schakel: In de Schakel van december staat in het overzicht van de kerkdiensten op 

21 december om 18:30 uur een kerstkuier vermeld. Dit is onjuist. Er is op deze avond geen 

kerstkuier of dienst. 

 

 

Kerstconcert CGZ Con Amore en de muziekschool Woudenberg: De CGZ Con Amore en 

de Muziekschool Woudenberg  houden op maandag 22 december a.s. een Kerstconcert. Hier 

in De Voorhof. Kerkzaal is open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur. Toegangs-

prijs : € 5,- incl een consumptie. Kinderen tot 12 jaar gratis.  U bent welkom.  

Inl: Joop van Viegen. 033 2862740 

 

           14 december 2014 

         Derde 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. 

 

Amnesty International: Koeweitse advocaat Sulaiman al-Jassem is vrij! Sulaiman al-Jassem 

zei tegen Amnesty, dat hij gelooft dat de Bliksemactie die voor hem werd gevoerd een grote 

rol speelde in zijn vrijlating.  Schrijfactie Egypte: Hatem Ahmed Zaghloul Ali werd op 28 

april 2014 samen met 36 anderen ter dood veroordeeld. Hij was op dat moment 17 jaar oud. 

Hij heeft geen eerlijk proces gehad. Amnesty roept de Egyptische autoriteiten op om de ver-

oordeling van Hatem Ahmed Zaghloul Ali te vernietigen en hem als minderjarige een eerlijk 

proces te geven. Daarom vragen wij u om uw handtekening te plaatsen op de petitielijsten in 

de hal!!! 

 

Kerstviering Contactgroep: Op dinsdagmiddag 16 december komt de contactgroep weer bij 

elkaar. We hebben dan onze kerstviering.  Ook nu beginnen we om 14.30 uur.  Als u met de 

auto opgehaald wil worden, kunt u bellen naar Mevr. v.d. Pol, tel.2864563, of naar Mevr. C. 

Aarsen, tel. 2862700. 

 

Alleenstaanden/gaanden: Zondag 21 dec. is er weer gelegenheid voor de alleenstaanden/

gaanden in onze gemeente om samen koffie te drinken in de soos en even bij te praten of tot 

steun te zijn. U bent van harte uitgenodigd, kom gerust. 

 
Zendingsbus: Sinds 2006 heeft de Taakgroep ZWO een project voor de opvang van aids- en 

HIV-patiënten in Indonesië gesteund. We hebben daar destijds geld voor ingezameld en de 

jaren erna ook de opbrengst van de zendingsbus bestemd voor dit doel. Met ingang van dit 

jaar hebben we een nieuw doel gekozen. Er zijn veel weeskinderen in deze wereld en je gunt 

het geen kind om er alleen voor te staan. We willen voor tenminste 2 jaar het project Beth 

Elishah van Stichting Bulamu in Oeganda steunen, want gelukkig zijn er mensen die zich 

over weeskinderen ontfermen. Auntie (tante) Beatrice zorgt in Matuga voor 9 kinderen. Er is 

geld nodig voor huisvesting, een stukje grond om eigen groenten te verbouwen, levensonder-

houd, kleding en schoolgeld, zodat de kinderen een toekomst op kunnen bouwen. Het doel is 

om voldoende geld bij elkaar te brengen om 3 kinderen te kunnen ondersteunen. Dat moet 

ons lukken toch? De komende tijd vertellen wij u meer over Auntie Beatrice en de kinderen. 

 
Uitnodiging 1

e
 Kerstdag: Als u/jullie niet in de gelegenheid zijn om het Kerstfeest met ande-

ren te vieren, dan nodigen wij u van harte uit dat bij ons thuis te doen. Vanaf 15.00 uur bent u 

van harte welkom voor drankje en diner op ons adres: Schoutstraat 14. Voor vervoer kan ge-

zorgd worden en er zijn geen kosten aan verbonden. Meldt u aan op telefoon nr. 033-

7850469, via uw ouderling, diaken of een briefje bij ons in de brievenbus. Kent u mensen 

(ook buiten onze Voorhofgemeente) die het leuk zouden vinden 1e Kerstdag zo samen door te 

brengen, laat het ons weten. Gilda en Arend Hoogers. 

Musical Ruth: Alweer enkele maanden zijn er heel veel mensen bezig met de musical Ruth.  

De toneelspelers oefenen volop en ook wordt er elke woensdag avond met elkaar gezongen.  

Achter de schermen is de decorploeg al bezig met het vormgeven van het decor. 

Zo langzamerhand zijn ook de kledingdames in actie gekomen.  Zij kunnen echter nog wel 

wat extra handen gebruiken. Daarom een oproep voor meer mensen die handig zijn met naald 

en draad…  Meld u nu aan bij stuurgroep@musicalwoudenberg.nl 

De koffie staat klaar en tot en met 17 April is het naaiatelier open. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWEE  MOOIE BERICHTEN: 5 november jl. werd er gecollecteerd voor een bijzonder 

doel, namelijk een rolstoelschommel voor de Heijgraaf. De opbrengst schommelde 

niet.  Die ging één kant uit. Omhoog en bracht € 739.-- op. Een fantastisch resultaat! Dat 

vond de Heijgraaf ook. De rolstoelschommel zal waarschijnlijk vrijdag 19 december voor 

het eerst "de lucht"  ingaan.  30 november jl. hebben we gecollecteerd met als speci-

fiek  doel de bestrijding van Ebola. Het resultaat van de collecte bedroeg € 678.23. Niette-

min zijn de problemen die Ebola veroorzaakt zo ongelooflijk groot en dramatisch dat de 

Diaconie tijdens de vergadering van afgelopen week besloten heeft dit bedrag te verdubbe-

len. Genoeg is hier nooit genoeg! Toch prachtig dat we mede met uw ondersteuning en bij-

drage als Diaconie dit besluit mogen en kunnen nemen.  

 

Kerstnachtvieringen: Op 24 december zijn er twee Kerstnachtdiensten. Allereerst is er om 

18.30 uur een kinderkerstnachtviering. Het thema is: Kerst vier je samen! Vaders, moeders, 

oma’s en opa’s zijn natuurlijk ook van harte welkom! Om 22.00 uur is de ‘gewone’ kerst-

nachtviering. Het thema van deze Kerstnachtdienst is: overHOOP – tussen vrees en hoop. 

Zowel in de kinderkerstnachtdienst als de gewone kerstnachtdienst speelt Band4Tune. 

Band4tune kennen we al in onze Voorhof, want ze hebben geregeld in jongerendiensten 

gespeeld en vorig jaar hebben ze Young Messiah bij ons opgevoerd. Een geweldig goede 

band die van beide vieringen ongetwijfeld een muzikaal feest gaat maken.  

Bijzondere dienst op 28 december a.s: De zondag na Kerst, houden we een bijzondere 

(zang)dienst met medewerking van gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel. Het is een zoge-

noemde ‘gemeentedienst’. Dit is een open viering van en door gemeenteleden waarin ieder-

een iets in kan brengen en de onderlinge ontmoeting met elkaar centraal staat (naar 1 

Corinthiërs 14:26). Wie wil kan een eigen bijdrage leveren aan deze dienst. Bv. een gedicht 

lezen, muziek maken of een verhaal(tje) vertellen. Natuurlijk zingen we samen. Deze dienst 

maken we dus samen, spontaan en open. Ds. Steenks begeleidt deze dienst: er is wel een 

bijbellezing, maar geen preek.  U/jij kunt nu al liederen opgeven die u graag zou willen 

zingen in deze dienst. U kunt vast op zoek naar uw favoriete teksten, gedichten, muziek-

stukken enzovoorts die u/jij ten gehore zou willen brengen. En doe vooral iets samen! 

Vorm een groepje waarmee je iets doet, bijvoorbeeld een toneelstukje. Wat ook leuk is om 

mee te nemen is cake/koek/taart voor bij de koffie/thee/limonade. Wat je ook wilt doen, 

breng het in bij ds. Steenks: via de telefoon (2867473), de mail(steenks@pkndevoorhof.nl), 

via Facebook of welk medium dan, graag vóór 24 december.  

 

Personenboek: In de eerste plaats  willen wij iedereen die zijn/haar medewerking al heeft 

verleend, bedanken!  Aan de anderen doen wij een oproep om dit jaar nog het formulier in 

te leveren. U kunt het formulier ook via de website invullen: www.pkndevoorhof.nl/

informatie-personenboek. Dit heeft onze voorkeur. Indien u dit niet lukt, kunt u het formu-

lier (dat bij u thuis is bezorgd of dat u in de hal van De Voorhof kunt meenemen) invullen 

en in de daarvoor bestemde bus in de hal van De Voorhof deponeren of via email toesturen. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: gemeentegids@pkndevoorhof.nl.  

Jannette Maijen, 06-11286220 en Gerda van den Brink, 06-13794955 
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