
 

 
 
 
Liturgische bloemschikking:  
Thema: Het wordt veilig. De liturgische kleur is nog paars op deze zondag. Maar de 
dageraad gloort, het kan niet lang meer duren. Vol verlangen zien we uit naar de komst 
van de Heer. Op de stronk zien we, dat de bloem bijna bloeit. De recht opgaande stok-
ken verbeelden de poorten. In de schikking ligt graan en brood. Er zijn druiven en drui-
vensap. De oogst is overvloedig en wij mogen er van eten. Het is ons beloofd. 
De 4e adventskaars  wordt aangestoken. 
  
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar  Mevr. R. Van Nieuw Amerongen  - De Kaneel 8 
en naar  Mevr. B. Eibergen – Waterlelie 3. 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: 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! 
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 is weer thuis. 
- Dhr. L.Pot (De Steen 25) is opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis,  
Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein.  
- Daphne Blokhuis is voor revalidatie in het revalidatiecentrum 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. 
- Annemiek van der Wansem-Gebben, Laan van Nieuwoord 24 is 3 weken geleden 
geopereerd, Gelukkig is ze weer thuis en hersteld ze prima van de operatie. Maar helaas 
is haar hernia weer op gaan spelen. Het lijkt er op dat Annemiek voorlopig nog een 
tijdje aan huis gebonden is. We wensen haar sterkte en beterschap. 
 
Overleden:  Op 14 december 2017 is overleden Aartje de Raad-de Ridder (van der 
Duijn van Maasdamlaan 5) in de leeftijd van 77 jaar. De crematie heeft  op 21 decem-
ber plaats gevonden. 
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24 december 2017 
 

Vierde zondag van Advent 
 

10.00 uur  
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Jaap de Ronde. 2e ouderling Rien Stuivenberg 
Diaken     : Jan Kromhout en Lammy Holl 
Lector     : Anja Veltman 
Kind van de zondag   : Maarten Koelewijn 
Sketch     : Mirjan Schep en Marten Jan 
Koster                        : Ad Kleinveld 
Kindernevendienst              : Hilde de Ronde en Gerda Holl 
Beeld en geluid    : Mirjan Schep & André Nederlof  
Liturgische schikking   : Henneke Loosman en Els van der Burgh 
Zingen     : Psalm 19: 1 en 6 
      : Lied 463: 1, 5, 6, 7 en 8 
      : Lied 437: 1, 2, 4 en 5 
      : Projectlied (melodie  lied 243) 
Schriftlezing      : Jesaja 62: 8 - 12  
      : Lied 500: 1 en 4 
Schriftlezing     : Lucas 1: 26-37  
      : Lied 473: 1, 2 en 3 
      : Lied 441: 1,3  en 5 
Gedachtenis     : Lied 23b: 1 en 3  
      : Lied 444: 1-4  
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! 

Over deze dienst Thema: ´Het wordt veilig..!!´ 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 gerechtig-
heid te voltooien? Vandaag is het de 4e zondag van Advent. We lezen uit Jesaja 62 en Lucas 1. 
Jesaja vertelt dat er tijden aanbreken van recht, vrede en eerlijkheid. Wie werkt op zijn land, 
zal zelf de oogst kunnen opeten. Het wordt niet meer door vijanden afgepakt. In Lucas 1 lezen 
we dat God een engel stuurt naar Maria. Hij brengt haar een bijzonder bericht: Ze zal een kind 
krijgen, de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen, want  hij zal laten zien hoe God men-
sen redt. Beide gedeelten spreken over Gods redding. En dit bericht van Gods redding moet 
gaan tot de uiteinden der aarde. Om deze redding tot stand te brengen worden gewone mensen 
ingezet. Zoals Maria, een heel jong meisje nog. Een prachtige, maar ook ongelooflijk moeilij-
ke opdracht ligt voor haar in het verschiet. Haar antwoordt is: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Het wordt veilig, want voor God is niets onmogelijk…. 

 
17.00 uur Kinderkerstfeest ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel 
 
 
22.00 uur   Kerstnachtdienst  
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Rien Stuivenberg  
Diaken     : Henny Voogt 
Organist     : Berend van Surksum 
Combo      : De Voorhofband 
Koster     : Anton Veldhuizen 
Collecte:  Kerk in Actie, Kinderen in de Knel.  Toelichting zie collecte  Eerste Kerstdag 



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. 

Voedselbank:     
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 doordat 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 soor-
ten? Ossestaartsoep, Gazpacho (deze soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend 
zoals u wellicht weet) kreeftesoep, 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.  
 
Uitnodiging 1e Kerstdag maandag 25 december 
Als u/jij niet in de gelegenheid bent om het Kerstfeest met anderen te vieren, dan nodigen wij 
u uit dat bij ons thuis te doen. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom voor drankje en diner 
op ons adres: Schoutstraat 14. Voor vervoer kan gezorgd worden. Meldt u aan op telefoon nr. 
033-7850469 of een briefje bij ons in de brievenbus. 
Gilda en Arend Hoogers. 

Zondag 14 januari : Taizé viering met als thema 'Opnieuw beginnen' 
Wees welkom in de dienst om 18:30 uur.  Heb je zin om eerder te komen en de liederen te 
oefenen: om 16:00 beginnen we daarmee. Voor de dienst  eten we dan samen. 
Geef je voor het oefenen en eten op bij risca@casema.nl 
 
Hulpvraag:   
Onlangs kregen wij een niet alledaagse hulpvraag. De pleegzorgorganisatie ´De Rading´ is 
opzoek naar 1 of 2 gezinnen in Woudenberg die als ondersteuningsgezin willen dienen voor 
een alleenstaande moeder met drie kinderen. Concreet betekent dit dat u 3 tot 4 dagen per 
week 1 of 2 kinderen in huis wilt opnemen. Het gaat daarbij om twee broers van 6 en 12 jaar. 
De gedachte is dat de jongens op maandag na schooltijd bij u komen en donderdag of vrijdag 
na schooltijd weer naar de moeder gaan. Opvang wordt officieel geregeld in het kader van de 
pleegzorg. Dit betekent dat u ook professionele begeleiding/ondersteuning en een onkosten-
vergoeding krijgt. Als u overweegt om hierin iets te betekenen en of als u hierover vragen 
heeft dan kunt u contact opnemen met ds Marten Jan Kooistra. 

Volleybaltoernooi voor het goede doel: 
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.  De opbrengst gaat naar BeHoCa. 
Een huis in Kenia waar 20 straatjongens wonen.  Verdere informatie vindt u op de  website : 
www.pkndevoorhof.nl en  in de Schakel van januari  pagina 20. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Gerda van ‘t Foort  
Diaken     : Johan Jansen 
Organist     : Wim Hoek      
Lector     : Carolina van der Krans 
Koster                        : Ab van den Pol en  Cor Stuivenberg 
Kindernevendienst              : Mirjan Schep, Marielle Timmerman,  
           Janneke Smit 
m.m.v. Wim van Hoek (piano) en de altzangeres Astrid Kouwenberg  
 
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: 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, 
straatkinderen 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?  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets 
extra’s verdienen. 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  31 december Oudejaarsdag 
10.00 uur:  ds.. Pieter Koekkoek 
Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel.  
 
19.30 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Eindejaar collecte , Eigen Gemeente : Rond de kerst en oud en nieuw wil de dia-
conie graag gezinnen ondersteunen die het hele jaar al moeite hebben om de eindjes aan el-
kaar te knopen, en die dan door een kleine bijdrage met deze feestdagen toch wat extra’s kun-
nen doen. 
 

25 december 2017 
 

Eerste Kerstdag 
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