
 

Protestantse Gemeente De Voorhof  te Woudenberg  
 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 

 

Liturgische bloemschikking:     
Thema: Verlangen naar overgave  Kleur: Paars   

Bijbellezingen: 2 Samuël 7:4-16, Lucas 1:26-38 

Maria maakt ruimte voor God. Zij vertrouwt erop dat het kind dat zij verwacht 

Gods Mensenkind is. In de schikking zien we hoe, uit het verborgene (schorsen), 

Gods liefde groeit (Lelie).   Deze zondag worden vier kaarsen aangestoken.  

Bloemen: De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Van Kleef-Heikamp, Burg-

wal 111 en naar Dhr. Bakker, Paulus Potterlaan 1. Het zou fijn zijn als een ge-

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

melden bij de koster. 

 

Collecte:    

1e Collecte:  Plaatselijke diaconale. “Gemeenteleden in nood” de diaconie komt 

met u bijdrage gemeente leden tegemoet die echt een duwtje in de rug nodig 

hebben om hun leven weer op orde te krijgen. Help uw gemeenteleden in nood! 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de taak-

groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te 

laten functioneren. 

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. 

- Dhr. J. Dalhuijsen, Voorstraat 50, is weer thuis uit het ziekenhuis  

- Mevr. W. van Kleef, Burgwal 111, is weer thuis uit het ziekenhuis 

 

Overlijden: 

In de leeftijd van 82 jaar is op dinsdag 16 december 2014 Derkje Alberta Une-

ken-Hekkers overleden. Ze woonde op van Ginkellaan 55. De crematieplechtig-

heid vindt plaats op maandag 22 december om 11.15 uur in crematorium Amers-

foort, Dodeweg 31 te Leusden (aula 1). Aansluitend is er gelegenheid tot condo-

leren en elkaar te ontmoeten in de koffiekamer naast de aula.  

 

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        
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Leny de Koeijer 

Diaken              : Cor van Langeveld 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Ton Mortier 

Koster               : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 19:1,2 

Gebed voor de nood van de wereld met responsie  : Lied 368a 

     : Lied 449:1,3,5* 

     : Projectlied 

1e Schriftlezing   : 2 Samuel 7:4-16 

     : Lied 447 

2e Schriftlezing   : Lukas 1:26-38 

     : Lied 461* 

     : Lied 451:1,3,5 

Gedachtenis    : Lied 247:1,2,3 

     : Projectlied 

     : Lied 444 

 

(liederen met een * worden voor de dienst geoefend) 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

Collectebonnen:  

In onze kerk kunt u een bijdrage leveren met geld of collectebonnen. Er zijn collectebonnen 

van € 0,50, € 1,00 en € 2,00 in vellen van 20 stuks. Deze zijn te verkrijgen door overmaking 

van het bedrag voor het gewenste aantal kaarten op bankrekeningnummer NL 91 FVLB 

0635808838 t.n.v. De Voorhof, Woudenberg. Een blad met 20 bonnen van € 0,50 kosten € 10. 

Een blad met 20 bonnen van € 1 kosten € 20. Een blad met 20 bonnen van € 2 kosten € 40   

De collectebonnen van €0,75 zijn niet meer verkrijgbaar. 

Voor meer informatie: penningmeester.cvk@pkndevoorhof.nl 

 

 

 

           21 december 2014 

         Vierde zondag van Advent 
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Alleenstaanden/gaanden:  

Vandaag, 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. 

 

Kerstnachtvieringen:  

Op 24 december zijn er twee Kerstnachtdiensten. Allereerst is er om 18.30 uur een kinder-

kerstnachtviering speciaal voor kinderen. 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’ kerstnachtviering. Het thema van deze Kerstnachtdienst is: 

overHOOP – tussen vrees en hoop.  Zowel in de kinderkerstnachtdienst als de gewone kerst-

nachtdienst 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 opge-

voerd. Een geweldig goede band die van beide vieringen ongetwijfeld een muzikaal feest gaat 

maken. Iedereen van harte welkom! 

 

Bijzondere dienst op 28 december a.s.  

Op zondag 28 december, de zondag na Kerst, houden we een bijzondere (zang)dienst met 

medewerking van gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel. Het is een zogenoemde 

‘gemeentedienst’. Dit is een open viering van en door gemeenteleden waarin iedereen 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. Bijvoorbeeld een gedicht lezen, mu-

ziek 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, muziekstukken 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. Dick Steenks: via de telefoon (2867473), de mail 

(steenks@pkndevoorhof.nl), via Facebook of welk medium dan, graag vóór 24 december.  

 
Uitnodiging 1e Kerstdag:  

Als u/jullie niet in de gelegenheid zijn om het Kerstfeest met anderen 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 gezorgd worden en er zijn 

geen kosten aan verbonden. Meldt u aan op telefoon nr. 033-7850469, via uw ouderling, dia-

ken of een briefje bij ons in de brievenbus. Kent u mensen (ook buiten onze Voorhofgemeen-

te) die het leuk zouden vinden 1e Kerstdag zo samen door te brengen, laat het ons weten. Gil-

da en Arend Hoogers. 

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

welkom. Inl: Joop van Viegen. 033 2862740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Woensdag  24 december 2014  
18.30 uur ds. Dick Steenks en leiding kindernevendienst  Kinderkerstnachtdienst  

m.m.v. Band 4Tune uit Hardinxveld. Er is een liturgie. 

Woensdag  24 december 2014 

22.00 uur ds. Dick Steenks  Kerstnachtdienst  

m.m.v. Band 4Tune uit Hardinxveld. Er is een liturgie. 

Collecte: Kinderen in de Knel .Kinderen in de Knel is het kinderprogramma, waarmee 

Kerk in Actie lokale organisaties steunt die zich inzetten voor werkende kinderen, straat-

kinderen en kinderen die in oorlog of conflictsituaties leven. In het bijzonder vragen we 

aandacht voor de kinderen in Indonesië. Die opgroeien in de kampongs van Yogyakarta en 

krijgen nauwelijks onderwijs en moeten al jong werken. Kerk in Actie wil deze kinderen 

bereiken.  Helpt u mee? 

 

Donderdag 25 december 2014 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek  Eerste Kerstdag 

Collecte: Kinderen in de knel, zie  Kerstnachtdienst. 

Aan de dienst op de kerstmorgen werken mee: De cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk, Jascha 

Standaart op Xylofoon, Werner v.d Burgh op klarinet en als organist Berend van Surksum. 

 

Zondag      28 december 2014  
10.00 uur: ds. Dick Steenks M.m.v. Gospelkoor Masjiach o.l.v. Rohan Poldervaart. 

Deze dienst wordt ingevuld door gemeenteleden, liederen kunnen worden opgegeven van 

tevoren bij ds. Dick Steenks of tijdens de dienst zelf. 

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

van minder draagkrachtigen en mensen die extra hulp behoeven binnen onze gemeente. 

- De bloemengroet gaat deze zondag naar Dhr. En Mw. V Bentum, Pr. Clausstraat 6 en naar 

Mw. V Essen –Jansen ,Westerwoud 75. 

 

Woensdag 31 december 2014  
19.30 uur ds. Pieter Koekkoek  Oudejaarsavond 

Collecte: Collecte eigen gemeente. Rond de kerst en oud en nieuw wil de diaconie graag 

gezinnen ondersteunen die het hele jaar al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te kno-

pen, en die dan door een kleine bijdrage met deze feestdagen toch wat extra’s kunnen doen. 

 

Zondag 4 januari 2015 

10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 

Collecte Rikjes kledingactie. 

 

Zondagsbrief: Zondag 28 december verschijnt er geen zondagsbrief. Voor de zondags-

brief van 4 januari 2015 kan tot woensdag 31 december 15.00 uur kopij aangeleverd 

worden. 


