
 

 
 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Thema: Bloemen in de woestijn De liturgische kleur is roze deze zondag. We zijn hal-
verwege op weg naar Kerst. We krijgen al een glimp te zien van het grote feest. 
In de schikking zien we, dat de bloem in de bol al groter wordt. Ook de tak begint te 
bloeien. Bij de schikking is een woestijn gemaakt (zand), maar de stenen zijn woestijn-
rozen geworden. De dorheid heeft plaats gemaakt voor groen mos, voorstellend  het 
gebaande pad en er bloeien roze bloemen. De 3e adventskaars  wordt aangestoken. 
  
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Fam. Vredeveld - P.C. Hooftlaan 12 en naar  
Mevr. G. Gijsbertse - M. 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: St. Bocarile: Stichting Bocarile is een kleinschalig project in een afgele-
gen gebied in Filipijnen. Wij bieden vooral 1ste hulp. Verder ondersteunen wij arme 
gezinnen. Wij bieden vooral eerste hulp (firstaid), door een verloskundige en verpleeg-
kundige te ondersteunen. Wij verzamelen ook krukken, wandelstokken en rollators voor 
de gehandicapten. Daarnaast ondersteunen wij arme gezinnen om de kinderen verder te 
kunnen laten studeren. Wij geven een geit of een varken om voor te zorgen. Ze moeten 
wel laten zien dat ze ook willen werken om het voer te kunnen betalen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt 
worden tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

Berichten uit de Gemeente:  
- Dhr. H. Busbroek (van Gendtlaan 8) is opgenomen in het UMCU Heidelberglaan 100, 
3584 CX, Utrecht.  
- Dhr. L.Pot (De Steen 25) is opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis,  
Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein. 
- Daphne Blokhuis gaat goed vooruit. Ze is nu voor revalidatie in het revalidatiecen-
trum de Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht.  
- Mevr. Tel, (Kersentuin 38) verblijft voor revalidatie in, Zorgcentrum Nieuw Tamarin-
de, Neckardreef 6,  3562 CN Utrecht. 
- Dhr. Tel, verblijft tijdelijk in de Amandelhof, Arnhemsebovenweg 3708 AB Zeist.  
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Derde zondag van Advent 

10.00 uur  
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Gerrit Jan Busser 
2e Ouderling     : Jaap de Ronde  
Diaken     : Janny Kaljee en Annelies Ravenhorst 
Organist     : Sander Booij   
Lector     : Anneke Bos 
Kind van de zondag   : Mark Schimmel 
Sketch     : Mirjan Schep en Marten Jan 
Kindernevendienst              : Mirjan Schep en Marlies van der Laan 
Job Basics     : Arienne Koelewijn en August Wijnberg  
Koster               : Ab van den Pol 
Beeld & geluid    : Jan van Bentum & Jacqueline van Bentum 
Liturgische schikking   : Henneke Loosman en Els van der Burgh   
 Zingen     : Psalm 85: 3 en 4 
      : Lied 463: 1, 4, 6, 7 en 8 
      : Lied 450: 1, 2 en 3 
      : Projectlied (melodie  lied 243) 
Schriftlezing      : Jesaja  35: 1-10  
      : Lied 608: 1  
Schriftlezing      : Mattheus 11: 2- 6  
      : Lied 440: 1 en 4 
      : Lied 442: 1 en 2 
      : Lied 425 
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 volgende week: 
Zondag  24 december  
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen , “Gemeenteleden in nood” de diaconie komt met uw 
bijdrage gemeente leden tegemoet die echt een duwtje in de rug nodig hebben om hun leven 
weer op orde te krijgen. Help uw gemeenteleden in nood! 
 
17.00 uur:  Kinderkerstnachtdienst ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel 
 
22.00 uur:  Kerstnachtdienst ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel.  
 
Maandag 25 december  Eerste Kerstdag 
10.00 uur ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel. Met Kerst vragen wij uw bijdrage voor het werk 
van Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is het kinderprogramma, waarmee Kerk in Actie 
lokale organisaties steunt die zich inzetten voor bijvoorbeeld werkende kinderen, straatkin-
deren en kinderen die in oorlog of conflictsituaties leven. Kerk in Actie wil kinderen bereiken 
en hoop bieden aan al die andere kinderen in moeilijke situaties. Helpt u mee?  
 
m.m.v. Wim van Hoek (piano) en de altzangeres Astrid Kouwenberg  
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Over deze dienst: 
Thema: ´Bloemen in de Woestijn´ 
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? Vandaag is het de 3e zondag 
van Advent. We lezen uit Jesaja 40. Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloe-
men gaan bloeien. Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een 
land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun 
wangen. Dat is een begin! 
De woestijn, de steppe, verbeeldt: er is geen doorkomen aan. Daar strandt een mens en vindt 
hij zijn einde. Woestijn is: waar niet te leven valt. Israëls geboortegeschiedenis is er door ge-
tekend: bijna was het in de dorre droogte ten onder gegaan, had de rots geen water gegeven. 
In die situatie ziet Jesaja, bloemen bloeien… Wat is onze woestijn en waar en welke bloemen 
kunnen er voor ons bloeien. ´Kijk om je heen´ zegt Jezus ´wat horen en zien jullie..??´ Dat is 
ook de vraag voor ons vandaag: zien wij bloemen in de woestijn? 
 
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 gegeten 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. 

De kinderen komen terug na de collecte: 
Zoals u wellicht vorige week gemerkt heeft, komen de kinderen niet meer net voor het gebed 
terug uit de kindernevendienst, maar tijdens/na de collecte. Zo krijgen de kinderen tijdens het 
collectemoment wat meer de gelegenheid om met hun ouders te delen wat ze gedaan hebben 
en hoeven ze niet direct stil te zijn i.v.m. het  gebed. Tijdens de kindernevendienst wordt er 
ruimte gemaakt voor gebed met de kinderen.   
Namens de leiding van de kindernevendienst.  
 
Alleengaanden/alleenstaanden : 
Vandaag komen we weer bij elkaar.  In de soos.  Na de dienst. 
Hartelijk welkom ! 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Kerstmiddag contactgroep: 
De Kerstmiddag wordt gehouden op dinsdag 19 december. Aanvang 14.30 uur.  
Als u met de auto opgehaald wil worden kunt u bellen naar: mevrouw C. Aarsen, tel. 
2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel 2861861. 
Ineke v.d. Arend. 
 
 
 

 
Bijbellezen uit de grondtekst: 
Er is a.s. dinsdag 19 december geen bijeenkomst van 'Bijbellezen uit de grondtekst' 
 
Veertig jarig huwelijk: 
Donderdag 14 december jl. was onze organist Ton van Dienst 40 jaar getrouwd. 
Namens onze gemeente heeft de kerkenraad een bos bloemen laten bezorgen. 
Als iemand nog een kaart wil sturen, dan kan dat aan: Dhr. En mevr. T. van Dienst, Oude 
Telgterweg 89c,  3851 EA Ermelo. 
 
Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
De Schrijfmarathon afgelopen zaterdag was een groot succes! Er zijn 284 brieven en 180 
kaarten geschreven! Iedereen heel hartelijk bedankt! 
Graag zien wij u in januari weer bij de volgende Amnestyzondag. 
Hartelijke groeten, 
Bettie en Renate 
 
Kerst sing-in Maarsbergen: 
Zondag 17 december is er een Kerst sing-in in de Hervormde Kerk in Maarsbergen. 
Met medewerking van: Ton Kaljee - barriton,  Ronald Treep - orgel 
Aanvang 19.00 uur (kerk open om 18.30 uur) 
Komt allen! 
 
Kerstconcert: Grootkoor Jubilate Deo:  
Grootkoor Jubilate Deo geeft o.l.v. dirigent Marco den Toom op zaterdag 23 december om 
14.30 u. een middagconcert in de Dorpskerk van Woudenberg. Het programma is gevarieerd 
met traditionele kerstliederen (Marco den Toom), klassieke werken (Bach en Fauré) en Engel-
se koormuziek. Ook is er ruimte voor samenzang.  Mannenensemble Jigdaljahu, o.l.v. Bert 
Noteboom verzorgt tijdens dit concert een gastoptreden. Overige medewerkenden zijn: Johan 
Bredewout (vleugel), Laura van der Stoep (viool), Bastiaan Stolk (orgel). 
Kaarten kosten 10,– per stuk. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. 
Kerk is open vanaf 14.00 u. 
 
Volleyfeestbal: 
Op zaterdagavond 20 januari om 19.00 uur kunnen ook leden van De Voorhof meedoen aan 
het recreatieve toernooi, het Volley Feest Bal. Afgelopen jaren deed er steeds 1 Voorhof 
team  met veel plezier mee, maar dat mogen er meer zijn. Verder worden bedrijven, buren, 
vrienden, familie, verenigingen opgeroepen om een team te vormen. Individuele aanmeldin-
gen zijn ook mogelijk. Voor iedereen die van activiteit en gezelligheid houdt, wordt deze 
avond een feest. Aanmelding zo spoedig mogelijk maar uiterlijk woensdag 10 januari, bij 
voorkeur per e-mail. Geef ook aan of je recreatief laag of hoog speelt. Elk team heeft mini-
maal 2 dames in het veld staan en bij de recreanten laag tevens maximaal 2 nevobo leden. 
Minimum leeftijd is 13 jaar. De kosten bedragen € 10,-- p.p. De opbrengst gaat naar BeHo-
Ca, een opvanghuis voor straatjongens in Kenia. Opgave en informatie bij voorkeur per 
email: volleyfeestbal@gmail.com / 06-11286220 (Jannette Maijen) 
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