
 
 
 
 
 

 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar Dhr. en Mw. v d. Wetering, de Nieuwe Poort 36 en 
naar  Mw. de Pagter, de Weteringsehof 12 . 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: Rikjes kleding actie, onder steuning voor  de kledinginzameling voor  
Roemenie 
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 Druijff  (Nico Bergesteijnweg 9)is weer thuis uit het ziekenhuis. 
- Mevr Ykema (Kersentuin 50) is weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
Geboortebericht: 
Kim en Rolf van den Brink, Jacobshoeve erf 18, 3931 RZ, hebben op maandag 21 de-
cember 2015 een dochtertje gekregen. Ze heet Emma Elisabeth. 
 
Bericht van overlijden 
Op 25 december is Hermina Johanna Boshuis-den Daas overleden op de leeftijd van 76 
jaar. Ze woonde op Schans 44. Op donderdag 31 december heeft de afscheidsdienst 
plaats gevonden in De Voorhof waarna ze begraven is op de algemene begraafplaats 
van Woudenberg. 
 
 
Voedselbank januari 2016: 
2015 was een groot succes. Dat ook 2016 maar weer een prachtig resultaat mag opleve-
ren. 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. 
   

 
 
10.00 uur      
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst              : Arend Hoogers 
Diaken               : Géliene Boshuizen  
Organist               : Jan Koert Brinkman 
Lector               : Berthe Strengers 
Koster                : Bertus Brouwer 
Leiding Kindernevendienst  : Hilde de Ronde en August Wijnberg  
Zingen                : Psalm 72:1,3 
Kyriegebed met    : Lied 368c 
Gloria      : Lied 518:1,5 
Kindernevendienstlied   : “Wij gaan voor even uit elkaar” 
1e Schriftlezing    : Jesaja 60:1-6 
      : Lied: 459:1,2,3,4 
2e Schriftlezing    : Matteus 2:1-12 
Acclamatie      : Lied 339a 
       : Lied: 498:1,3,4 
Gedachtenis      : Lied 23b:1,2 
       : Lied 513 
 
 
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 10 januari  2016 
10.00  uur ds. Dick Steenks 
Collecte:  Plaatselijke diaconale doelen, waaronder o.a. de kosten gemaakt ter  onder -
steuning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
 
18.30 uur  Diaken prof. M. Sarot  Leerdienst in de H. Catharinakerk  
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen, waaronder  o.a. de kosten gemaakt ter  onder steu-
ning van minder draagkrachtigen binnen onze gemeente. 
 
 

                    Vierde zondag van Advent 
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              3 januari 2016   
      
                         Epifaniën 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

 Kopij voor donderdag 20.00 uur  s.v.p. 

Creatieve ochtenden:  
Op woensdagochtend 6 januari  wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georga-
niseerd. 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 ochtend 
van te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum   tel.0332864483 

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 organiseert ds. Steenks een ontmoe-
tingsavond voor jonge ouders. We praten bij, wisselen (geloofs-)ervaringen uit en zal er infor-
matie 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 
 
 
Beheer van De Voorhof(3):             
Zoals u inmiddels wel weet gaan we in 2016 een stuk van het beheer (het werk van Gera) van 
De Voorhof doen met vrijwilligers. Dat willen we omdat Gera heeft aangegeven dat ze op 
afzienbare termijn wil gaan stoppen. Maar ook omdat we zoeken naar mogelijkheden om de 
kosten van het beheer te drukken. De vrijwilligers worden het 1e jaar aangestuurd door Gera 
en Alice (die al langere tijd de inval was voor Gera). En zo gaan we er van uit dat de kwaliteit 
van het beheer blijft zoals we dat gewend zijn. Er hebben zich inmiddels 12 mensen voor 
vaste inroostering aangemeld met nog een 4-tal als stand-by. Dat is mooi, maar eigenlijk heb-
ben we er nóg een paar nodig (vooral overdag), omdat niet iedereen altijd beschikbaar is. We 
zoeken mensen die in ploegjes  van 4 of 5 personen één week per maand wat activiteiten wil-
len doen. Dus in die ene week moet je op ca. twee dagdelen beschikbaar zijn; de andere we-
ken ben je vrij. In die week mag je samen met de anderen uit jouw “ploegje” de taken verde-
len: kerk openen en sluiten, koffie schenken, een aantal schoonmaak activiteiten, wat klusjes, 
gastvrouw/heer zijn, etc. Belangrijk is te weten dat de echte schoonmaakwerkzaamheden ge-
daan worden door de schoonmaakgroep die dat al jaren doet en dat de zondag er buiten valt. 
Daarvoor hebben we de (ook vrijwillige) kosters. We zien uw/jouw aanmelding tegemoet. 
Namens het voorbereidingsteam Beheer, Johan Thiescheffer, Tel. 0625080906, tfr@yuniko.nl 
NB Inmiddels hebben Gera en Alice als coördinatoren een eigen telefoon. Het nummer  
is 0683156006. Ook is er een speciaal mailadres aangemaakt  beheerder@pkndevoorhof.nl 
Deze gebruiken voor contact met Gera en/of Alice i.p.v. het privé nummer en mailadres.      
 

Beeld en Geluid in De Voorhof (4)  
Het gaat steeds beter  met onze nieuwe beeld & geluidsinstallatie. De kerkdienst kan nu niet 
alleen in de hal maar ook thuis gevolgd worden. Inloggen kan via onze website met de link 
Kerkradio en KerkTV op onze website https://www.pkndevoorhof.nl/kerktelefoon , met de keus 
tussen alleen geluid of zowel beeld als geluid. We krijgen veel positieve reacties van mensen 
die om welke reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen.  
Op deze wijze kunnen ze zich toch deel voelen van onze gemeenschap.  
Bij “gewone” diensten kan de koster de installatie aanzetten. Bij bijzondere diensten, zoals de 
Kerst- en Paasviering, wordt de keuze van  de beelden vanaf het bedieningspaneel bepaald.  
Inmiddels hebben zich al 6 mensen voor het bedieningsteam aangemeld, maar met meer teamle-
den wordt het aantal "diensten" ook weer minder. U/jij kan je opgeven bij Johan Thiescheffer. 
Verder hebben we aandacht voor de privacy van de aanwezigen bij diensten in De Voorhof. 
Alhoewel veel beelden van de achterzijde worden opgenomen is het mogelijk dat mensen her-
kenbaar in beeld komen. Bijvoorbeeld bij het uitgaan van de kerk, maar ook degenen die in de 
hoek naast het orgel zitten. Ook kinderen komen in beeld bij het gesprek met de predikant voor-
dat ze naar de kindernevendienst gaan. We denken dat dit voor de thuisblijvers (en de ouders?) 
juist erg leuk is. Om een goed beeld van de kerkdienst te kunnen overbrengen is het ons inziens 
van belang zo veel als mogelijk van de activiteiten in de kerk te laten zien. 
Maar het kan natuurlijk zijn dat er mensen zijn die niet in beeld willen komen. Graag horen wij 
dit en zullen dan naar een oplossing zoeken. U kunt dit bij mij via onderstaand telefoonnum-
mer/ mail of bij één van de predikanten aangeven. Sowieso komen de mensen in de zijzaal en 
de achterste rijen in de kerkzaal niet zichtbaar in beeld. Uw reacties worden vanzelfsprekend 
met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. 
Namens de audio/video cie.  Johan Thiescheffer.  Tel. 0625080906 of tfr@yuniko.nl 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 


