
 
 
 
 
 

Liturgische bloemschikking:  
Thema: De hemel raakt de aarde.    De naamgeving van Johannes.   Micha 5: 1-4a      
Lucas 1: 7-80.  In de basisvorm (Coco Calera) een schikking met Hedera bladeren en 
rode Gerbera’s. Hedera , Gods trouw, en rode Gerbera’s, symbool voor de heilige 
Geest. Stenen, dicht tegen elkaar in de eerste schikking, liggen nu los van elkaar op de 
voorgrond, nu Zacharias zijn stem heeft teruggekregen bij de naamgeving van zijn zoon 
Johannes.   Vier kaarsen worden aangestoken. 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. Uneken, Van Ginkellaan 55  en naar Dhr. en 
Mw. Gijsbertse, Maarten van Rossumweg 31. 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: Voor  de slachtoffer s van de zware over stroming in de provincie TA-
MILNADU in INDIA. Leden uit onze gemeente die deel hebben genomen aan de re-
cente 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 wor-
den 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. Dia-
conie PG De Voorhof onder vermelding van “TAMILNADU”.  
2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen de kerk zijn vele taakgroepen actief om de kerk te laten functioneren. 
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. 
- Dhr. Cor Moerman, Lindenlaan 33, 3931 ZK, is vanwege blaasproblemen opgenomen geweest 
in De Gelderse Vallei te Ede. Verdere behandelingen kunnen vanuit huis gedaan worden. 
- Mw. G. v.d. Wetering-Noordam, de Nieuwe Poort 36,  heeft  1 dag in het ziekenhuis 
gelegen vanwege een operatie aan haar hand. Verder herstel kan thuis plaatsvinden.  
- Dhr. B. v.d. Wetering, de Nieuwe Poort 36, wordt hoogstwaarschijnlijk dinsdag 22 
december in het UMC aan zijn oog geopereerd. 
- Mevr Ykema, Kersentuin 50, verblijft nog op de revalidatie afdeling van het Meander 
Medisch Centrum,  Maatweg 3, 3913 TZ, Amersfoort 
  

10.00 uur      
Predikant           : ds.  Dick Steenks 
Ouderling van dienst              : Leny de  Koeijer 
Diaken               : Meino Huisman 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector               : Johan Thiescheffer 
Koster                : Ab van den Pol 
Leiding Kindernevendienst  : Mirjan Schep en Arieënne Koelewijn  
Job Basics     : Jolanda Radstaake en Gerda Holl  
Zingen     : Lied 437 : 1, 2 en 3 
      : Lied 458a * (we zingen dat 4x) 
Responsie      : Lied 301-g * (na het ‘daarom zingen wij’) 
      : Lied 158-b * 
Projectlied     : refrein/couplet 4/refrein  
Schriftlezing          : Lucas 1 : 57 t/m 80 
            : Lied 158a : 1 en 3 
            : Lied 466 : 2, 6 en 7 
            : Lied 474: 1, 2, 4 en 5 
De met een *  gemarkeerde liederen zijn geoefend door de zanggroep. 
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   Kerstkuier 
 
 
Kerkdiensten komende week: 
Donderdag 24 december 2015 Kerstnachtdienst 
22.00 uur ds. Pieter Koekkoek   Thema is: Een eeuw lang Kerstevangelie. 
Collecte: Kinderen in de Knel , stop kinderarbeid in India! Draagt u een T-shirt uit In-
dia? Grote kans dat dit afkomstig is uit Tirupur, een industriestad in Zuid-India waar één mil-
joen mensen direct of indirect voor de textielindustrie werken. Kinderarbeid komt hier veel 
voor, hoewel het officieel verboden is. Ze werken vaak onder erbarmelijke omstandigheden 
bij de spinner, de ververij en de drukker. Veldwerkers van partnerorganisatie Save sporen 
werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig 
tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert. 
 
Vrijdag 25 december 2015  Eerste Kerstdag 
10.00 uur  ds. Dick Steenks  mmv.  Band 4Tune  
Collecte: Kinderen in de Knel , stop kinderarbeid in India!  
 
Zondag 27 december 2015 
10.00  uur ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte:  De Collecte is voor  het Bloemenfonds. Elke zondag staan er  2 bossen bloemen 
voor in de kerk deze gaan naar gemeenteleden boven de 80 jaar en/of  naar gemeenteleden die 
wat extra aandacht kunnen gebruiken, de diaconie vraagt om uw bijdrage om dit prachtige 
gebruik te kunnen blijven doen. 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
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Overleden:  
Op 14 december 2015 is overleden: Wouter van Nieuw Amerongen, (De Kaneel 8) op de 
leeftijd van 73 jaar. De crematie heeft plaats gevonden op 19 december. 
 
Huwelijksjubileum: 
Echtpaar Hans en Mieneke Wildschut-Mol, Schans 45, 3931 KJ, is op dinsdag 22 december 
50 jaar getrouwd.  
 
VOEDSELBANK: Deze maand  verzamelen we graag limonadesiroop, in pakken en 
blikken. Maakt  niet uit welke smaak, uw keuze is altijd raak!  Met dank. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden.  
Op deze zondag hopen we weer bij elkaar te komen. In de soos. Na de dienst. 
Hartelijk welkom !   
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Kerstkuier 20 december 2015 
Op zondag 20 december zal er dit jaar een kerstkuier plaatsvinden in de wijk rondom ´De 
Voorhof´ en de Catharinaparochie. 
Het kerstverhaal wordt eeuwenlang verteld. Dit jaar is dat wereldwijd niet anders. In Wou-
denberg 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 verschil-
lende scènes.  
Vanaf 18.30 tot 19.00 wordt in groepjes gestart vanaf de RK kerk op de Willem de Zwijger-
laan 38. Hier is ook het eindpunt van de kerstkuier, waar de wandelaars worden ontvangen 
met glühwein 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) ver-
kocht worden voor het goede doel.  
 
Kerstnachtdienst: 
Op 24 december is er een Kerstnachtdienst. Aanvang 22.00 uur. Hieraan werken mee: Ton 
Kaljee en Bep van Dijk (zang) en Voorhofleden van 4 generaties. Thema is: Een eeuw lang 
Kerstevangelie. 
 
Uitnodiging 1e Kerstdag:  
Als u/jij niet in de gelegenheid bent om het Kerstfeest met anderen 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 worden. 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. 

Gezocht: kleding voor kunstwerk in de kerk  
Met het Feest van de Geest in mei 2016 hangt er in De Voorhof een groot labyrintdoek. Dat 
labyrint verbeeldt het pad van samen geloven, elkaar inspireren en elkaar dragen. Dichter en 
kunstenaar Monica Boschman maakt dit doek en vraagt uw medewerking. Ze wil in het doek 
delen van kleding verwerken, gedragen door mensen uit de Woudenbergse (geloofs)
gemeenschap. In De Voorhof staat een doos waarin u tot zondag 10 januari 2016 een kleding-
stuk kunt doen. Graag met een briefje erbij waarop uw naam staat. Zie voor meer informatie 
onze website en/of de komende Schakel.  
 
 

 
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. 

Stichting Opkikker: 
De activiteit voor het innemen van oude mobieltjes loopt teneinde. 
Was u het even vergeten? Het kan nog tot 31 december. Kijk dus nog even in de la waar  dat 
oude mobieltje al tijden ligt. Opgeruimd staat netjes en de Stichting is er blij mee. De doos staat 
in de hal. Gewoon draadloos droppen. Tot "horens" 
 
Inleveren kopij komende zondagsbrieven. 
In verband met de feestdagen, inleveren kopij  voor de komende zondagsbrieven,  
woensdag 23 december 20.00 uur en 
woensdag 30 december 20.00 uur. 
Ab en Marijke van den Pol   zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


