
 
 
 
 
 

 
 
Liturgische bloemschikking:  
Thema: De hemel raakt de aarde.    ‘ Ontmoeting tussen Maria en Elisabeth’ 
Liturgische kleur: roze. Twee bloemranken buigen naar elkaar toe, symbool voor 
de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. 
Drie kaarsen worden aangestoken. 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Mw. Richel, v Rijningenpark 21 en naar  Mw. de 
Bock, Griftpark 11.  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 Avondmaalscollecte: deze is bestemd voor  de ZWO 
2e Collecte:  C.v.K. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden 
dan ook iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
 - Mevr Ykema, Kersentuin 50, verblijft op de revalidatie afdeling van het Meander 
Medisch Centum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Dhr van Nieuw Amerongen is thuis uit het ziekenhuis. 
- Mw. H. Blankers-van den Berg, Van Steenbergenlaan 16, 3931 WR, is weer thuis uit 
het ziekenhuis. 
-Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, is ter revalidatie opgenomen in het 
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn.  
 

Collecte 20 december:  
Zondag 20 december zal er gecollecteerd worden voor de slachtoffers van de zware 
overstroming in de provincie TAMILNADU in INDIA. Leden uit onze gemeente die 
deel hebben genomen aan de recente bouwreis naar India hebben van de contactpersoon 
in India, mister Raju, de vraag gekregen of er mogelijkheden zijn om geld te schenken 
om de ergste noodgevallen te helpen. Door de extreme regenval zijn de daken van de 
huisjes ingestort, is voedsel verloren gegaan en zal een belangrijk deel van de oogst 
mislukken. En dat bij mensen die al (bijna) niets hebben. Het geld zal via de stichting 
van mister Raju gebruikt worden om eten en schoon drinkwater te kopen en om zeer 
eenvoudige huisjes van een nieuw dak te voorzien De diaconie zal de opbrengst van de 
collecte verdubbelen..  U kunt ook een bijdrage overmaken op bankrekening 
NL45RABO0382466268 t.n.v. Diaconie PG De Voorhof onder vermelding van 
“TAMILNADU”. Van harte aanbevolen, namens Diaconie en ZWO. 

 
 
10.00 uur     Viering Heilig Avondmaal 
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst              : Johan Thiescheffer 
Diaken               : Meino Huisman 
Organist     : Piet de Vries 
Lector               : Gerda Streef 
Koster                : Johan Stoffer 
Leiding Kindernevendienst  : Annemiek v d Wansem , Jolanda Radstaake 
Zingen     : Psalm 85:1,3  
Kyriegebed met     : Lied 368a 
      : Lied: 454:1,2,3 
      : Projectlied 
Schriftlezing     : Lukas 1:39-56 
      : Lied 464:5,6 
      : Lied 157a:1,3,4 
     
Avondmaal liturgie 
 
Slotlied     : Lied 473 
 
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 komende week: 
Zondag 20 december 2015   
10.00 uur  ds. Dick Steenks 
Collecte:  Voor  de slachtoffer s van de zware over stromingen in de provincie Tamilnadu 
in India.  
 
18.30 uur  Kerstkuier 
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  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

VOEDSELBANK: Deze maand  verzamelen we graag limonadesiroop, in pakken en 
blikken. Maakt  niet uit welke smaak, uw keuze is altijd raak!  Met dank. 
 
Amnesty Werkgroep Woudenberg: Alber t Woodfox zit al 43 jaar  in eenzame opsluiting 
in de gevangenis in Louisiana (Verenigde Staten). Hij werd veroordeeld voor een moord die 
hij zegt niet te hebben gepleegd. Zijn veroordeling werd in 2013 zelfs verworpen. Maar hij zit 
nog steeds in een isolatiecel.     Teken de petitielijst in de hal!!! 
 
Theologische vraag: Op maandag 14 december  wil Pieter  Koekkoek met u samen kijken 
het boek van de Belgisch hoogleraar: Johan Leman. Hij beschrijft vanuit het oogpunt van de 
antropoloog hoe de weg in de geschiedenis is gegaan van het aanbidden van natuurgoden tot 
aan het geloof in de opgestane Christus. Zijn kijk is verrassend omdat hij niet kijkt als de 
Christen (die hij is) maar als historisch antropoloog. Verandert dit onze kijk op de bijbelse 
verhalen en welke invloed heeft dit op het geloof van mensen? We beginnen om 20.00 uur in 
De Voorhof.  
 
Meat and eat voor iedereen: Hebt u het mooie ar tikel in de Woudenberger  gelezen over  
“meat and eat”? Nieuwsgierig geworden hoe zo’n avond gaat. Dan is nu uw kans. Op 
Maandag 14 december mag u mee eten. Het voorstel is dat u zelf iets lekkers te eten 
meeneemt. Op deze manier hopen we een mooi buffet samen te stellen. Omdat we midden in 
de Advent leven hopen we in de gesprekken stil te staan en na te denken over verwachten en 
hopen. Geef u de komende Zondagen op in de hal of via de mail bij Elly Kramer 
elly.kramer68@gmail.com of Alette van de Lagemaat  avdlagem@kpnmail.nl 
 
Kerstmiddag contactgroep:  De Kerstvier ing wordt gehouden op dinsdagmiddag 15 de-
cember. Aanvang 14.30 uur. Mevrouw Joke Verweerd heeft de Kerstliturgie samengesteld. 
Zij is aanwezig en zal deze middag verzorgen. Er is ook een boekentafel aanwezig. Eventueel 
kunnen boeken worden gekocht. Hartelijk welkom    Ineke v.d. Arend. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden. Deze maand komen we niet op de laatste zondag van de 
maand bij elkaar, maar op zondag,20 december.Na de dienst. In de soos. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Video en Audio in de Voorhof(3) : Vor ige week ging het niet goed met het video gedeelte 
en de presentatie. Gelukkig wel met het geluid, alhoewel daar ook verbeteringen nodig zijn. 
Ook zaten er trillingen in het beeld als er gesproken of gezongen werd. Dat heet verbouwen 
met de winkel open. Onze excuses hiervoor! Deze week zijn er weer aanpassingen doorge-
voerd en wordt het a.s. donderdag opnieuw getest. Het ziet er naar uit dat we de meeste pro-
blemen getackeld hebben, maar we zullen het a.s. zondag zien…    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 gerea-
liseerd. 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, maar nu al kan via 
inloggen bij Kerkdienstgemist  http://kerkdienstgemist.nl/ buiten onze website de dienst live 
gevolgd worden of later gedownload. Bij “gewone” diensten kan de koster de installatie aan-
zetten. Bij bijzondere diensten, zoals de kerstviering, wordt de keuze van  de beelden vanaf 
het bedieningspaneel bepaald. Wie gaat dit tijdens de bijzondere kerkdiensten bedienen? Na-
tuurlijk 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.  Inmiddels hebben zich al 4 
mensen 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 en Johan Thiescheffer  

 
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. 
Het kerstverhaal wordt eeuwenlang verteld. Dit jaar is dat wereldwijd niet anders. In Wouden-
berg wordt de reis van Josef en Maria naar Bethlehem uitgebeeld in zeven sketches. 
Tientallen vrijwilligers  nemen belangstellenden mee door het kerstverhaal. Al wandelend komt 
u langs sfeervolle tussenstops. Hier boeit, vermaakt en ontroert jong en oud  in verschillende 
scènes.  
Vanaf 18.30 tot 19.00 wordt in groepjes gestart vanaf de RK kerk op de Willem de Zwijgerlaan 
38. Hier is ook het eindpunt van de kerstkuier, waar de wandelaars worden ontvangen met glüh-
wein en warme chocolademelk. We hopen u allen te mogen ontmoeten! 
In “De Voorhof’ houden we een collecte voor vluchtelingen, en u zult tijdens de wandeling een 
marktkraam tegenkomen waar handgemaakte werkjes (van The Christian Fellowship) verkocht 
worden voor het goede doel.  
 
Uitnodiging 1e Kerstdag: Als u/jij niet in de gelegenheid bent om het Kerstfeest met ande-
ren te vieren, dan nodigen wij u 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 wor-
den. 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. 

KERSTCONCERT CGZ CON AMORE: Maandag 21 december geeft Con Amore een 
kerstconcert in De Voorhof met medewerking van Carla van der Heijden en strijkersorkest van 
de Muziekschool Woudenberg en Seline Loef, piano en orgel. Ook verlenen Liesbeth Hak, so-
praan en Evelien Hak, dwarsfluit, hun medewerking. Het koor zal bekende en minder bekende 
Nederlandstalige  kerstliederen ten gehore brengen en enkele Engelse Christmas carols. Een 
aantal bekende Nederlandse kerstliederen zullen in samenzang zijn met publiek. Alice Bossema 
zal een prachtig kerstverhaal vertellen. Het optreden staat onder de enthousiaste leiding van de 
nieuwe dirigente van Con Amore, Elly Veld. Het concert begint om 20.00 uur, de kerkzaal is 
vanaf 19.30 uur geopend voor het publiek. De toegangskaarten kosten € 5,00, kinderen t/m 12 
jaar gratis entrée. Voor inlichtingen  kunt u contact opnemen met Bep Robinson, 0343-443446, 
of Noortje Tatters, 033-2864941. 
 
Drums for hope: Drums for  hope is een initiatief van een groep jongeren bestaande uit 9 
organisatoren en meer dan 50 vrijwilligers die graag in deze tijden van spanning en aanslagen 
van de IS, in de praktische zin iets willen betekenen voor de wereld. Ons doel is om de mensen, 
waaronder ook een groot aantal onderdrukte christenen, in Syrië financieel te steunen. We orga-
niseren 19 december 2015 een avond in De Camp waarbij iedereen die dat wil samen kan ko-
men om te eten, te luisteren naar muziek en geld in te zamelen. De bedoeling is dat we het geld 
dat we inzamelen direct naar Syrië sturen en dat het bij de burgers terecht komt en niet bij een 
grote organisatie. Dit kunnen we realiseren door dat we samen werken met christelijke vluchte-
lingen uit Irak die 20 jaar geleden naar Nederland zijn gekomen en die contacten hebben in Sy-
rië. Voor vragen kunt u kijken op de website www.drumsforhope.nl 
 
 


