
 
 
 
 
 

 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Baan, Veldschans 20 en naar Dhr. Jansen, 
Henschoterhof 25. 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: In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 22 november, de mensen te gedenken die in het 
afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten 
worden en een blijvende plek krijgen in onze herinnering. Juist omdat deze zondag dui-
delijk gericht is op het samenzijn in de eigen gemeente, is de opbrengst van de collecte 
bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk. De bestemming van deze collecte 
wordt vastgesteld door de kerkenraad van uw gemeente.  
2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder  ook de kosten vallen die gemaakt 
worden door de wijkteams. Het onderhouden van de kontakten met de leden in de di-
verse wijken behoort tot een van de essentiële taken binnen onze kerk. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
 
Berichten uit de Gemeente:  
 - Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, is ter revalidatie opgenomen in het 
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn. 
- Mevr. G. van de Wetering–Noordam, de Nieuwe Poort 36, 3931 JK, is vanwege een 
tia opgenomen geweest in het ziekenhuis. Vrijdag 20 november mocht ze (naar alle 
waarschijnlijkheid) weer naar huis.  
-  Dhr W. van Nieuw Amerongen (Kaneel 8) is opgenomen op de revalidatie afdeling in 
het Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Mevr Ykema (Kersentuin 50) is opgenomen op de revalidatie afdeling in het Meander 
Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Mevr van der Wiel (Hoogendorplaan 50 ) is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
 
  
    

  

 
 
10.00 uur     Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst              : Bert Boels 
Diaken               : Janny Kaljee 
Organist     : Piet de Vries 
Lector                : Berthe Strengers 
Koster                : Cor Stuivenberg 
Leiding Kindernevendienst  : Arieënne Koelewijn en Janneke Smit  
Zingen      
 
Er is een liturgie 
 
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    Hof van Hedendienst 
Voorgangers:  Paul Hooger s, pastor  David Michaud en ds. Dick Steenks 
Ouderling van dienst               : Elly Kramer 
Diaken     : Jan Kromhout 
 
Hof van Heden: Praisedienst ‘Together’  
In het kader van het jaarthema ‘Goede Buren’ organiseert de Hof van Heden-commissie sa-
men met onze buren Evangeliegemeente Nieuw Leven en Evangelische Genade Gemeente 
een Praisedienst die als toepasselijk thema heeft: ‘Together’.  
Deze praisedienst wordt vanavond gehouden om 18.30 uur in De Voorhof. In deze praise-
dienst gaan de verschillende voorgangers van de drie gemeenschappen samen voor: ds. Dick 
Steenks, Paul Hoogers en pastor David Michaud. Er worden Opwekkingsliederen gezongen 
met begeleiding van de muzikanten van Nieuw Leven en de Evangelische Genade Gemeente.  
Iedereen is van harte welkom om dit ‘together’ te vieren! 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
Zondag 29 november 2015   
10.00 uur  ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Missionair werk en kerkgroei. Als leden van de chr istelijke gemeenschap wor -
den we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan 
onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar 
onszelf te kijken. 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 

            Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

VOEDSELBANK:  
'Boontje' komt deze maand om zijn "loontje". Gevraagd wordt namelijk koffie. Alle soor-
ten  zijn welkom. Bonen, oplos koffie, gemalen koffie, enz. Dat smaakt naar méér!  
Dank u. 
 
Stiltecentrum:  
Het bloemstuk van de liturgietafel ter gedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar 
wordt na de dienst naar het stiltecentrum gebracht.  
Het stiltecentrum is de komende maandag en dinsdag geopend van 14.30-16.00 en  
19.00-21.00 uur.  
 
Amnesty International Schrijfmarathon 2015: 
Brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Dat doen honderdduizen-
den wereldwijd op 10 december, de Dag van de Mensenrechten. Met succes. Gevangenen 
komen vrij. Mensen voelen zich gesteund. Doe dit jaar ook mee. De woorden van Moses 
Akatugba uit Nigeria tonen hoe belangrijk dat is: ‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor 
mij is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde.’ Graag 
nodigen wij u/jullie uit om naar de Schrijfmarathon in Woudenberg te komen: 
Op zaterdag 12 december 2015          Van 11.00 – 15.00 uur        
In het Cultuurhuis Woudenberg Dorpsstraat 40 
We schrijven voor: Alber t Woodfox (VS), Yecenia Armenta (Mexico), Waleed Abu 
al-Khair (Saudi-Arabië), Zunar (Maleisië), Leyla en Arif Yunus (Azerbeidzjan) en Phyoe 
Phyoe Aung (Myanmar).        
Kom allemaal en maak het verschil! 
 
Moeilijke tekst: 
Op dinsdag 24 november kijken we weer naar een lastige tekst in de bijbel die ons voor de 
nodige vragen stelt. Deze keer het verhaal van de geboorte van Jezus in het evangelie naar 
Lukas en Matteus. Wat staat er nu eigenlijk precies en wat zit hier achter? Wat wordt aange-
duid met zaken als de maagd Maria, de wonderlijke geboorte maar bijvoorbeeld ook de stam-
boom van Jezus? We beginnen om 20.00 uur in De Voorhof. 
  
Lezing “Het puberbrein - een handleiding” door dr. Aletta Smits op 26 november a.s.  
“Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom komen ze te laat op hun stage? Waarom 
veranderen ze al na drie weken van opleiding? Waarom moeten hun eigen dingen NU en 
jouw dingen STRA-HAKS? Ze doen zelden wat je vraagt. Ze komen hun bed niet uit en zijn 
nooit op tijd. Ze zijn verkleefd met hun mobiel.” Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor 
volwassenen vaak alsof ze een vreemde levensvorm zijn. En ze hebben gelijk: we snappen ze 
echt niet meer.” In een humoristische presentatie geeft Aletta Smits verklaringen voor hoe het 
puberbrein het pubergedrag stuurt. En hoe wij - normale mensen, de puberleeftijd ontgroeid - 
daarmee om kunnen gaan. Dr. Aletta Smits is auteur van “Het Puberbrein, de ontbrekende 
handleiding”. 
Voor ouders, grootouders, jeugdwerkers, docenten en andere belangstellenden.  
Op donderdag 26 november 2015 om 20.00uur in De Voorhof 
Kosten 5,- euro per persoon 
  
Alleengaanden/alleenstaanden:  
Op zondag,29 november, komen we weer bij elkaar. Na de dienst . In de soos. 
Hartelijk welkom !        
Miep Schellingerhout- ten Heuvel 
 
 

Het kinderkerstkoortje: 
Hallo jongens en meisjes,  De leiding van de kindernevendienst is op zoek naar kinderen voor 
het kinderkerstkoortje voor  de ochtenddienst van 25 december . Wij zijn op zoek naar 
kinderen van alle klassen van de basisschool, alle basisscholen. Ook vinden we het heel stoer 
als er kinderen zijn die in een duet of trio willen zingen. Wij willen de vier zondagen vóór kerst 
een kwartiertje oefenen ná de kerkdienst, dus rond 11:15 - 11:30 uur op 29 november en 6, 13 
en 20 december. Wij gaan een mooi nieuw kerstliedje instuderen, maar wel een hele moeilijke. 
Opgeven kan via mirjanschep@hotmail.com of kom gewoon even langs op 29 november om 
11:15uur om naar het liedje te luisteren. Tot dan? 
 
Kerstkuier 20 december 2015: 
Op zondag 20 december zal er dit jaar een kerstkuier plaatsvinden in de wijk rondom ´De Voor-
hof´ en de Catharinaparochie. 
De kerstkuier is een 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 mooie 
en bijzondere manier aandacht worden geschonken aan het kerstverhaal van Jezus. 
Voor de wandeling  willen we u vragen om lege glazen potten (800 gr.) voor waxinelichtjes te 
verzamelen, zodat we deze kunnen gebruiken voor de route. De potten kunnen in de kast van de 
Kindernevendienstruimte in de Voorhof worden gezet. Alvast bedankt daarvoor! 
Daarnaast zoeken we witte lakens, die we kunnen gebruiken voor engelenjurkjes.  
We zoeken voor de invulling van de stopplaatsen kinderen die het leuk vinden om mee te doen; 
we hebben engeltjes nodig voor bij het koor; herders die in het veld staan; en kinderen die gas-
ten willen zijn in de herberg. Geef je op bij Hilde  (hberk2000@hotmail.com)  
 
Video en audio in de Voorhof 
U heeft het natuurlijk al gezien. Er is wat veranderd in de kerkzaal. Aan de achterwand zijn 3 
video camera’s bevestigd en achter in de kerkzaal staat een bedieningsconsole. 
Volgende week wordt het bijbehorende audio gedeelte aangesloten. Is dit allemaal wel nodig en 
waarom?  Vanwege ouderdom, storingen, toevoeging van beeld  en bedieningsgemak. 
Kom ik dan zelf ook zichtbaar op video? 
De camera’s bevinden zich hoog achter in de kerkzaal, zodat de kerkgangers niet herkenbaar in 
beeld komen en slechts van achteren gezien worden. De bedoeling van de camera’s is om over 
de hoofden heen,  de situatie op het podium, lessenaar, kansel en doopvont in beeld te brengen. 
We hopen dat alles naar tevredenheid werkt met de kerstviering, zodat de kerkgangers in de hal 
dan ook beter zicht hebben en ook de mensen thuis meer mee kunnen leven met wat er in de 
kerkzaal zich afspeelt. We hebben vaker vragen gekregen van de mensen die (tijdelijk) thuis 
met ons verbonden zijn via de kerktelefoon dat het fijn zou zijn als ze met de laptop of tablet 
meer van de kerkdienst zouden kunnen zien. Ook zijn we nu in staat om met rouw- en trouw-
diensten de familieleden in het buitenland de dienst mee te laten beleven. 
Installeren is één, bedienen is de volgende stap. 
We zijn dan ook  op zoek naar gemeenteleden, jong en ouder, die in een video groepje de bedie-
ning van de camera’s op zich willen nemen. Voor de gewone diensten kan het systeem met een 
standaard instelling  werken, maar met doopdiensten etc, is het fijn als een lid van het video-
team de camera’s bedient. In de volgende zondagsbrief komen we hier op terug met nadere in-
formatie.      Namens de audio/video cie. Reinier.Vunderink. 
 
 


