
 
 
 
 
 

Liturgische bloemschikking: Thema: De hemel raakt de aarde. Lezingen: Zacharia 14: 
4-9, Lucas 1:5-25. Kleur is paars. De basis van de schikkingen bestaat uit een Coco 
Galera (gedroogd Palmblad) De uiteinde is dun, zodat de overgang bijna niet te zien is, 
met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. In deze vorm een 
schikking met de rode bloemen, waaronder Gloriosa’s ( Symbool voor de Heilige 
Geest) Elisabeth zal een zoon baren die al in de schoot van de moeder met de Heilige 
Geest vervuld zal worden. Het groepje dicht tegen elkaar liggende stenen verwijzen 
naar het niet kunnen spreken van Zacharias. 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar  .Mw. Koudijs-Esser, Pr Beatrixlaan 
16 en naar  Dhr. en Mw. Cortus, Nico Bergsteijnweg 137.  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: Missionair werk en kerkgroei. Als leden van de christelijke 
gemeenschap worden 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. 
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 van Nieuw Amerongen (Kaneel 8) ligt op de revalidatieafdeling van het Meander 
Medisch Centrum Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Mevr Ykema, Kersentuin 50 ligt op de revalidatieafdeling van het Meander Medisch 
Centrum Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Mevr M. Richel-Toxopeus, van Rijningenpark 21, lag voor een knie-operatie in het 
ziekenhuis en is intussen weer thuis. 
 - Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, is ter revalidatie opgenomen in het 
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn. 
- Mevr. P. van Splunter, Jan Steenlaan 12, revalideert na een knieoperatie in ECR Bol-
dershof, Boldershof 2, 3811 GL te Amersfoort. 
- Mevrouw D.de Bock , Griftpark 11, is weer thuis, na een geslaagde knieoperatie. 
 
Overleden: Op 25 november  2015 is in verzorgingshuis Groenewoude overleden: 
Gerritje van den Pol-van de Mheen op de leeftijd van 93 jaar. op maandag 30 november 
zal een dienst worden gehouden in De Voorhof, aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal de 
begrafenis plaats vinden op de begraafplaats van Woudenberg. Na de begrafenis is er 
gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.  

 
 
 
10.00 uur     Eerste zondag van Advent 
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek  
Ouderling van dienst              : Arend  Hoogers 
Diaken               : Jan Kromhout 
Lector               : Gerry Thiescheffer 
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst  : Annemiek van der Wansem en August Wijnberg  
Zingen     : Psalm 25:1,2 
Gebed voor de nood van de wereld   : Lied 367b 
Gloria       :Lied 433 
Kindernevendienst    :  Projectlied* 
1e Schriftlezing    : Zacharia 14:4-9 
      : Lied: 451:1,2,5 
2e Schriftlezing    : Lukas 1:5-25 
      : Lied 464:1,2 
      : Lied: 452 
Gedachtenis     : Psalm 36:3 
      : Lied: 440:1,2,3 
 
Lied met * wordt 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 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
Zondag 6 december 2015   
10.00 uur  ds. Dick Steenks 
Op zondag 6 december is er een doopdienst. In deze dienst wordt Julian Frank gedoopt,  
zoontje van Harold en Marisca Wind, Larikslaan 14. 
Collecte:  ZWO 
 
 
18.30 uur  Adventszangdienst 
Op zondag 6 december wordt de jaarlijkse oecumenische Adventszangdienst gehouden. Voor-
gangers zijn ds. Steenks en diaken dr. Sarot. Medewerking wordt verleend door de cantorij 
met organiste Seline Loef-Haalboom. Iedereen van harte welkom! 
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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. 
 
Creatieve ochtenden:  
Op woensdagochtend 2 december wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend geor-
ganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt breien, haken, borduren of gewoon 
voor de gezelligheid wilt komen, het mag allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoelen, 
een krant of een tijdschrift te lezen. Het belangrijkste is om er met elkaar een gezellige och-
tend van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.  
U bent van harte welkom!    Sarianne van Oosterum     tel. 0332864483 

Alleengaanden/alleenstaanden:  
Vandaag is er weer een bijeenkomst van alleenstaanden/alleengaanden.We ontmoeten elkaar 
in de soos na de dienst. Welkom !     Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
JOP Basics 
A.s. dinsdagmiddag 1 december 15.45 uur is er weer JOP Basics voor kinderen uit groep 7 en 
8. We komen samen in de soos van de Voorhof. 
 
Gespreks- en studiegroep over "christelijk geloven vandaag” 
Op dinsdag 1 december is de gespreks- en studiegroep over "christelijk geloven vandaag" 
onder leiding van ds. Dick Steenks. Aanvang 20.00 uur in De Voorhof. Iedereen welkom! 
 
Vakantie ds. Dick Steenks 
Ds. Dick Steenks heeft vakantie van 7 t/m 13 december. 
 
Beheer van De Voorhof: 
Zoals u inmiddels wel weet willen we een stukje van het beheer (het werk van Gera) van de 
Voorhof te gaan veranderen. We willen dat gaan doen met vrijwilligers. Dat willen we omdat 
Gera heeft aangegeven dat ze op afzienbare termijn wil gaan stoppen en omdat we ook zoe-
ken naar mogelijkheden om de kosten van het beheer te drukken. Wat we nu willen is: Probe-
ren of wij het beheer van “de Voorhof” met vrijwilligers kunnen organiseren. Zij worden 
eerst een jaar lang aangestuurd door Gera en Alice (die al langere tijd de inval was voor Ge-
ra). En zo gaan we er van uit dat de kwaliteit van het beheer blijft zoals we dat gewend zijn. 
We zoeken mensen die in ploegjes  van 4 of 5 personen, 1 week per maand, wat activiteiten 
willen doen. Dus in die ene week moet je op één of twee dagen beschikbaar zijn; de andere 
weken ben je vrij. In die week moet/mag je samen met de anderen uit jouw “ploegje” de ta-
ken verdelen: koffie schenken, een aantal schoonmaak activiteiten, wat klusjes, gastvrouw/
heer zijn, etc. Belangrijk is te weten dat de echte schoonmaakwerkzaamheden gedaan worden 
door de schoonmaakgroep die dat al jaren doet en dat de zondag er buiten valt. Daarvoor heb-
ben we n.l. de (ook vrijwillige) kosters. Voor wie twijfelt of hij/zij dit wel wil gaan doen en 
wat het nu precies inhoudt, gaan we een info-ochtend/avond houden om het allemaal verder 
uit te leggen en misschien ook wel om tips en suggesties van uw/jullie kant te krijgen. 
De eerste 10 mensen hebben zich inmiddels al aangemeld en we hopen dus nu op u/jou. Meld 
u/je aan of kom voor nog wat meer informatie naar De Voorhof. Woensdag 9 december om 
10.00 uur 's ochtends en 20.00 uur 's avonds krijgt u alles te horen over dit project. De 
keus voor het tijdstip is aan u 
Allice Bossema, Gera de Lange, Gerald ten Wolde   en  Johan Thiescheffer. 

 
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: 
We zoeken voor de kerstkuier nog veel glazen potten van 700 cc. Dan kunnen we de route 
prachtig verlichten! De potten mogen in de kast in de Kindernevendienst ruimte worden gezet. 
Alvast bedankt! 
 
Video en Audio in de Voorhof(2)  
Nadat vorige week het video gedeelte in de kerkzaal is aangesloten, is deze week het audio ge-
deelte geïnstalleerd en getest. De komende weken moet bekeken worden of alles ook zo werkt 
als we vooraf bedacht hadden. 
Natuurlijk komen er dan nog aanvullende wensen boven tafel, die dan bij een finale oplevering 
kunnen worden gerealiseerd. Zoals het er nu uitziet kan de kerstdienst niet alleen in de hal maar 
ook thuis gevolgd worden. Hiervoor moet nog wel wat aangepast worden op onze website. Bij 
“gewone ”diensten kan de koster de installatie aanzetten. Bij bijzondere diensten, zoals de 
kerstviering, wordt de keuze van  de beelden vanaf het bedieningspaneel bepaald. Wie gaat dit 
tijdens de bijzondere kerkdiensten bedienen? 
Natuurlijk zijn er gemeenteleden, jong en misschien al wat ouder, die het leuk vinden om in een 
video groepje de bediening van de camera’s op zich te nemen. Een paar mensen hebben zich al 
aangemeld, maar met meer teamleden wordt het aantal "diensten" ook weer minder.  
U/jij kan je opgeven bij Johan Thiescheffer, Tel. 0625080906 of tfr@yuniko.nl 
Namens de audio/video cie.  Reinier.Vunderink.  
 
Amnesty International Schrijfmarathon 2015: 
Brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Dat doen honderdduizenden 
wereldwijd op 10 december, de Dag van de Mensenrechten. Met succes. Gevangenen ko-
men 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! 
 

               


