
 

 
 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Thema: Ik zorg voor jou. Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen 
om waakzaam te zijn, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting. De stronk 
is beeld van hoop en verwachting. Op de stronk ligt een ring van kleine takjes met daar-
uit groeiend een tak met knoppen en een amaryllisbol, die allebei een belofte inhouden 
van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd. Aan de voet van de stam 
liggen dorren takjes en  bladeren, die deze verwarrende tijd  symboliseren.  Maar er ligt 
ook groen mos. Groen is de kleur van hoop en verwachting, leven en toekomst. In de 
schikking staan twee glazen schaaltjes met in elk schaaltje: water, kleine bloemetjes en 
daarboven twee bladeren beschermend gebogen over de bloemetjes. Er worden deze 
morgen twee kinderen gedoopt. De liturgische kleur in deze periode is paars, kleur van 
inkeer en bezinning. Bij de schikking wordt de eerste kaars aangestoken. 
  
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Fam. Leeuwis—Plantage 2 en naar Mevr. R. van 
den Pol—Voorstraat 27. Het zou fijn zijn als een gemeentelid de bloemen wil wegbren-
gen. U kunt zich na afloop van de dienst melden bij de koster. 
 
Collecte: 
1e Collecte:  Is bestemd voor de ZWO 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de bijkomende kosten vallen die 
nodig zijn om wekelijks onze diensten te organiseren zoals de zondagsbrief etc. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

Berichten uit de Gemeente:  
 - Dhr. Luuk Pot (De Steen 25) is opgenomen in het UMCU, Heidelberglaan 100,  
 3584 CX Utrecht. 
 
In deze dienst wordt de doop bediend aan : 
Julian de Kruijf, zoon van Jolanda en Ernst-Jan, 
Tijn Teunis Dirk Boshuizen, zoon van Géliene en Bart en broertje van Guus en Tessa. 

                    Vierde zondag van Advent 
          

Z
O

N
D

A
G

S
B

R
IE

F
 

3 december 2017 
 
 

Eerste zondag van Advent 

 
 
10.00 uur Doopdienst 
Predikant     : ds. Marten Jan  Kooistra 
Ouderling van dienst   : Bert Boels 
Diaken     : Gerry Thiescheffer 
Organist     : Berend van Surksum    
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster               : Cor Stuivenberg 
Kind van Dienst    : Beau Anne Schimmel en Guus Boshuizen  
Kindernevendienst              : Anneke Methorst en Gerda Holl 
Zingen  
  
Thema:    ´Ik zorg voor jou..!´ 
 
Muzikale medewerking:  
Gitaar/Klarinet:   Arieéne Koelewijn, Jannette Maijen en Nicolette Bouwmeester 
 
Er is een gedrukte liturgie 
 
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 Adventszangdienst in de Catharinakerk 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek en pastoraal werker Hao Tran 
Ouderling van dienst   : Anneke Bos 
Diaken     : Johan Jansen 
Organist     : Berend van Surksum 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
 
Zondag  10 december Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur:  ds.  Pieter Koekkoek 
Collecte:   1e Collecte is bestemd voor ZWO   
                  2e voor Pl. Diaconie waaronder de kosten voor de contactmiddagen 
 
15.30 uur:  ds. Pieter Koekkoek Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 
18.30 uur:  Geen Dienst 
 



Informatie over   De Voorhof :    www.pkndevoorhof.nl                                     
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Over deze dienst: 
Thema:                                ´Ik zorg voor jou..!´ 
Advent is de tijd, waarin het accent ligt op het komen van God.  
Wanneer, en vooral ook hoe zal Hij komen om zijn beleid van gerechtigheid te voltooien?  
Dat is zeker niet pas de vraag van de kerk; het is de aloude vraag van Israël in de balling-
schap: wanneer komt Hij om ons te redden? De profeet Jesaja heeft daar diverse antwoorden 
op gegeven. In deze vier adventsweken houden die ons bezig. Jesaja wil de mensen over God 
vertellen. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch 
geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal mensen 
troosten en voor hen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.  Troost is meer dan een 
arm om je schouder. Het woord is verwant aan het Engelse trust, dat vertrouwen betekent. 'In 
God we trust!'. Troosten is dan ook in wezen: een nieuw vertrouwen geven.  
Troost betekent durven investeren in een nieuwe toekomst, God wil ons daarbij helpen en HIJ 
zorgt voor goede randvoorwaarden. Dat zal dan ook de kern van de boodschap zijn. 
 
Voedselbank:   December 2017 
December. Feestmaand. Straks weer voorbereidingen treffen voor het grote Kerstmaal? 
Daar hebben ze bij de voedselbank ook wel 'trek' in. 
We denken aan het voorgerecht. Helaas zijn we beperkt door dat het altijd blik-waardig moet 
zijn. Maar dat verruimt onze blik om creatief keuzes te maken. Een blik voor een blik zullen 
we maar zeggen. 
Deze maand gaan we voor soep. Alle soorten, maar wellicht in het 'licht' van de kerstmaand 
wat meer exclusieve soorten? Ossenstaartsoep, Gazpacho (deze soep wordt niet zo heet gege-
ten als zij wordt opgediend zoals u wellicht weet) kreeftensoep, enz. Voor alle duidelijkheid; 
tomatensoep is ook nog steeds populair. Ik bedoel maar. 
Fijn dat u deze maand weer mee doet. 
Dank namens de ontvangers die er met een blije 'blik' gebruik van kunnen  maken.  
  
Kindernevendienst: 

"In de adventsperiode krijgen de kinderen van de kindernevendienst elke week bezoek van 
Theo en Filia. In een korte sketch leiden zij het thema in aan de hand van een Boek Vol Ver-

wondering." 

Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 6 december wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend geor-
ganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, breien, sieraden ma-
ken of gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid 
om te sjoelen, te puzzelen, een krant of een tijdschrift te lezen. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee gaan we er met elkaar een gezellige ochtend van te maken. 
U bent weer van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum. Tel: 0332864483 
 
Amnestywerkgroep Woudenberg: 
Aankondiging: Amnesty Schrijfmarathon 2017  
Op zaterdag 9 december 2017 Schrijven voor vrijheid. 
Voor iedereen. Jong en oud. Groot en klein.  
In het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 te Woudenberg van 11.00 – 15.00 uur. 
Bettie Eijbergen en Renate de Rooij, 
Namens de Amnestywerkgroep Woudenberg. 
 
 

 


