
 
 
 
 
 

 
 
Liturgische bloemschikking:  
Kleur: Wit. Thema: De hemel raakt de aarde. De geboorte van Jezus. 
Jesaja 52: 7-10 ,   Lucas 2: (1) 15-20. Vanuit de basisvorm (Coco Galera) zien we een 
witte doek, symbool voor: ‘In doeken gewonden’. Vandaag vieren we dat het Licht van 
God onder ons is komen wonen, (grote brandende kaars) wat tot uitdrukking komt door 
de uitbundige witte schikking. Hierin zijn verwerkt: Vingerbladeren, Nobilis, Anjers, 
Fresia’s en Eucharis. De naam van de bloem heeft het woord eucharistie (dankzegging) 
in zich. 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar .Mw. Batelaan-Molenaar, v Speijcklaan 27  en naar  
Mw. Velthuizen-v d Glind, Vermeulenhof 28 . 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: : Kinderen in de Knel , stop kinderarbeid in India! Draagt u een T-
shirt uit India? Grote kans dat dit afkomstig is uit Tirupur, een industriestad in Zuid-
India waar één miljoen mensen direct of indirect voor de textielindustrie werken. Kin-
derarbeid 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 bege-
leiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewer-
kers dat de thuissituatie verbetert. 
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:  
 - Mevr Ykema (Kersentuin 50) verblijft nog op de revalidatie afdeling van het Mean-
der Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Dhr Druijff, N. Bergesteijnweg 9, is opgenomen in het Meander Medisch Centrum, 
Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. 
- Dhr. Ad Kleinveld, Vermeerlaan 24, 3931 TW, is ter revalidatie opgenomen in het 
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn. 
- Mw. Corrie de Pagter-Ton, De Weteringsehof 12, 3931 JZ, heeft bij een val bij haar 
heup gebroken, is geopereerd en nu weer thuis om te revalideren.  
  

 
 
10.00 uur     Eerste Kerstdag 
Predikant           : ds.  Dick Steenks 
Ouderling van dienst              : Johan Thiescheffer 
Diaken               : Cor van Langeveld 
Lector               : Trudi Stoffer 
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst  : Mirjan Schep en Corinne Steenks 
 
 
Met medewerking van de Band 4Tune . 
 
 
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: 
 
Donderdag 31 december 2015  
19.30 uur ds. Dick Steenks Oudejaarsavond 
Collecte: Eindejaarscollecte  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 knopen, en die dan door een kleine bijdrage met 
deze feestdagen toch wat extra’s kunnen doen. 
 
Zondag 3 januari  2016 
10.00  uur ds. Pieter  Koekkoek 
Collecte:  Rikjes kleding actie, onder steuning voor  de kledinginzameling voor  Roemenie. 
 
 
18.30 uur  Geen Dienst 
 
 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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         25 December 2015    
   Eerste kerstdag 
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Voedselbank januari 2016: 
2015 was een groot succes. Dat ook 2016 maar weer een prachtig resultaat mag opleveren. 
Dat 'geloven' we toch ook  met zijn allen? Het jaar begint gezond. Voor januari graag 
pakken of dozen •havermout (Brinta)  en/of ••cruesli, en/of •••cornflakes  We maken het niet 
té "gortig" maar én/én smaakt uiteraard nóg lekkerder.   
•Dank, ••dank, •••dank. 
 
 
Collecte  India: 
Zondag 20 december werd er  gecollecteerd voor de slachtoffers van de overstroming in de 
provincie Milnadu, India. De opbrengst bedraagt €548.51 Een prachtig bedrag! Het wordt nóg 
mooier. De Diaconie verdubbelt de opbrengst. 
Alle gulle gevers hartelijk dank. 
  
 
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" 
 
 
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.  
 
 
Ontmoetings- en gespreksavond voor doopouders 
Je hebt nog maar een tijdje geleden je kind laten dopen. Maar daar is het voor wat de kerk
(gang) betreft misschien even bij gebleven. Hoe gaat het nu verder met jou, jullie, je kind, je 
leven, werken en geloven? Op 11 januari a.s. 20.00 uur organiseer ik een ontmoetingsavond 
voor jonge ouders. We praten bij, wisselen (geloofs-)ervaringen uit en zal er informatie zijn 
over hoe je thuis in je gezin om kan gaan met het christelijk geloof.   
Voor wie:  voor alle ouders/verzorgers die een tijdje geleden hun kind lieten dopen 
Wanneer:  maandag 11 januari 2016 om 20.00 uur 
Waar:   in de Voorhof 
Opgave:  ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl / 033 286 74 73) 
Opgave graag voor 7 januari 2016 
 
 
Inleveren kopij komende zondagsbrieven. 
In verband met de feestdagen, inleveren kopij  voor de komende zondagsbrief,  
woensdag 30 december 20.00 uur . 
Ab en Marijke van den Pol   zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                 

     
    27 December 2015    
               Zondag na kerstmis 
 
 
Predikant           : ds.  Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst              : Arend Hoogers 
Diaken               : Jan Kromhout 
Organist     : Jan Koert Brinkman  
Lector               : Carolina van der Krans  
Koster                : Johan Stoffer 
Leiding Kindernevendienst            : Sylvia van de Peut en Jolanda Radstaake  
Zingen     : Psalm 147:1,3  
       : Lied 481 
Project lied Kindernevendienst  : “Wij gaan voor even uit elkaar 
1e Schriftlezing    : Jesaja 61:10-62:3 
      : Lied 176:1,5,6 
2e Schriftlezing    : Lukas 2:22-40 
      : Lied 159a 
      : Lied: 489:1,2 
      : Lied 418 
 
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! 
 
 
Collecte:   
1e 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 ge-
bruik te kunnen blijven doen. 
2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de administr atieve kosten vallen.Veel 
van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Om hun functioneren mogelijk te maken en bij 
de uitvoering van hun werk worden er kosten gemaakt. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor  andere kinderen die om wat voor  r eden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

 

  

 

 


