
 

 
 
Liturgische bloemschikking:  
Kleur paars. In de weken naar Kerst toe gebruiken we ook weer de spiegel van vorige 
week. De scherven verbeelden het verdriet en de gebrokenheid van ons bestaan. Maar 
op deze 1e Advent halen we al één scherf van de spiegel af, want we mogen in deze tijd 
uitzien naar het Licht dat komt. Op deze 1e Adventszondag horen we over het visioen 
van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de 
schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen voor jezelf leeft bloeien 
weinig bloemen. Daar waar het visioen van vrede werkelijkheid wordt, bloeit de aarde. 
En dat zien we in de spiegel. Bij de schikking brandt 1 kaars. 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar . Fam. A.W. van der Linde, Maar -
ten van Rossumweg 55 en naar Mevr. C.G. van den Brink, Maarten van Rossumweg 
37.  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: : Missionair werk en kerkgroei. De Protestantse Gemeente 
Gaastmeer heeft de ‘kliederkerk Gaastmeer’ opgericht om een gemeenschap van jonge 
ouders te creëren. Het draait in deze kerkvorm om knutselen, koken, gemeenschap en 
Christus, ook wel messy church genoemd. Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerkzijn 
voor kinderen en de mensen om hen heen. Het bestaat uit ‘samen ontdekken’, ‘samen 
vieren’ en ‘samen eten’: op creatieve wijze ontdekken wat geloven in God en het vol-
gen van Jezus kan betekenen.  Zo helpt u deze en andere pioniersplekken op een ver-
nieuwende manier kerk te zijn 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder  ook de extr a kosten vallen die ge-
maakt worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
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. J. van den Pol, Voorstraat 27, is opgenomen in het UMCU, Heidelberglaan 100, 
3584 CX Utrecht 
- Dhr. M. Rommers, De Henschoterhof 11, is opgenomen in het revalidatiecentrum: De 
Hoogstraat revalidatie, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht  
  
Overleden:  Op dinsdag 22 november  2016 is over leden: Bastiaan Alblas, Maar ten 
van Rossumweg 15, op de leeftijd van 88 jaar. Op dinsdag 29 november zal een dienst 
worden gehouden in De Voorhof, aanvang 10.30 uur. De begrafenis zal daarna plaats 
vinden op de algemene begraafplaats van Woudenberg. Na de begrafenis is er gelegen-
heid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.  
 

                    Vierde zondag van Advent 
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   27 november 2016   
                
          Eerste Zondag van Advent 

10.00 uur  
Predikant   : kandidaat Liesbeth van Deventer 
Ouderling van dienst : Anneke Bos 
Diaken   : Henny Voogt 
Organist   : Piet de Vries 
Lector   : Annelies Buurmans 
Koster   : Ab van den Pol 
Kindernevendienst  : Anneke Methorst en Gerda Holl  
Zingen   : Lied 122 : 1 en 3 
    : Lied 461 : 1, 2, 3, en 4   
    : Lied 469 : 1, 2, 3, 6, 7 en 8 
    : Lied 487 : 1 
    : Adventsprojectlied 
Schriftlezing    : Jesaja 2:1-5 
    : Lied 447: 1 en 3 
Schriftlezing   : Matteüs 24:32-44 
    : Lied  462 : 1, 3 en 5 
    : Lied 435 : 1 en 2  
    : Lied 1016: 1, 2, 3 en 4 
Zegenlied    : Vrede wens ik je toe 
 
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  Oecumenische Adventszangdienst  in de H. Catharinakerk.   
Predikant   : ds. Pieter Koekkoek en past. Hao Tran 
Ouderling van dienst : Gerrit Jan Busser 
Diaken   : Janny Kaljee 
Organist   : Piet de Vries 
 
Collecte: JOP Voorhof. De taakgroep JOP zet zich in voor  en met de jongeren uit ‘De 
Voorhof’. Onze missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitda-
gen te groeien in geloof. En onze visie: We willen op een dynamische en creatieve manier een 
passend aanbod bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. 
JOP organiseert daarom diverse activiteiten en daarvoor is uw bijdrage aan deze collecte . 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag 4 december 2016   
10.00 uur: ds. W. Timmerman uit Driebergen 
Collecte: ZWO heeft als project voor  2017 gekozen voor  Stichting Project Hope. De stich-
ting wil in de regio Njinikom in Kameroen in de kleine huisjes de onveilige olielampen ver-
vangen door een klein systeem dat met zonne-energie stroom levert voor een led lamp. De led 
lamp heeft ook een grotere licht opbrengst, zodat kinderen huiswerk kunnen maken. Het sys-
teem levert ook energie aan een kleine ventilator die in de nacht de muggen weg houdt. Zo 
wordt de verspreiding van malaria tegen gegaan. 
 
18.30 uur Geen Dienst 
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Voedselbank November 2016: 
Wij gaan de maand November op de persoonlijke toer. Persoonlijke verzorgingsmiddelen 
zoals shampoo, tandpasta, vloeibare zeep, badschuim, haarlak, crème , enz. enz. staat name-
lijk op de wenslijst.  Dus......, lekker  ruiken, big smile, haartjes  in de plooi en geen rimpeltje 
te zien. Dát wordt weer een mooie maand! 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op deze laatste zondag van de maand komen we weer bij elkaar. In de soos ,na de dienst. 
We drinken koffie /thee, doen een activiteit en sluiten af met een lunch. Wie wil kan een kort 
gedicht meenemen. Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Adventszangdienst: 
Vanavond om 18.30 uur  wordt de jaarlijkse Adventszangdienst gehouden in de H. Ca-
tharinakerk. De voorgangers zullen zijn Hao Tran en P. Koekkoek.  
Medewerking wordt verleend door organist P. de Vries en fluitist Hans Kinnegim.  
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen aan het begin van de Adventstijd.  
Namens de Taakgroep Eredienst. 

Kindernevendienst adventsproject:    Maak het mee! 
Stel je voor dat overal vrede komt.  
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.  
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.  
Stel je voor dat alles goed komt.     
En jij maakt het mee.  
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier 
Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, 
die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de 
Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de 
brief van Jakobus, die schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer 
komt.’ En op de vierde advent horen we een verhaal 
over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God gebo-
ren zal worden. Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver 
weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen 
het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken 
om de toekomst waar te maken. Elke week zal er een nieuw puzzelstuk van de ster te zien zijn 
in de kerk en tijdens de KND gaan we aan de slag met verschillende werkvormen voor de 
kinderen. We hopen dat veel kinderen enthousiast zijn om mee te doen.  
Namens de Kindernevendienst. Gerda, Jolanda, Sylvia en Hilde 
 
Sponsorkinderen Bethel-Adullam Children Home India: 
Tijdens de dienst van 10 juli 2016 heeft u persoonlijk kennis kunnen maken met Raju en 
Shanti uit India. Naast hulp aan de Dalits (onaanraakbaren), beheert dit echtpaar het Bethel-
Adullam Children Home. Voor de verzorging van de ongeveer 75 kinderen is er geld nodig. 
Denk hierbij aan schoolmaterialen, goede voeding, kleding en medische zorg. U kunt helpen 
door een van de kinderen te sponsoren voor een bedrag van € 25 per maand. Heeft u interesse 
in het financieel ondersteunen van een speciaal aan u toegewezen kind? Dan kunt u mij de 
komende weken aanspreken na de dienst in de hal van De Voorhof. Of neem contact met mij 
op via telefoonnummer (06) 146 44 181 of per mail peter.wildschut@casema.nl. Ik hoop op 
uw warme belangstelling! Hartelijke groet, Peter Wildschut      
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