10.00 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Predikant
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Ouderling van dienst, 2e ouderling
: Gerda van ‘t Foort, Rob Koelewijn
Diakenen
: Jan Holl, Lammy Holl
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: Piet de Vries
Lector
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: Ad Kleinveld
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: Tineke van langeveld, Marlies van der Laan
Beeld en Geluid
: Mirjan Schep, André van Dijk
Zingen

25 november 2018
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Bij deze dienst:
Er is voor en na de dienst gelegenheid om een gedachteniskaarsje aan te steken.
De gedachteniskaarsjes staan op de tafel op het liturgisch centrum.

Bloemen:

18.30 uur: Taizé viering
Ouderling
`: Alice Bossema
Diaken
: Annelies van Ravenhorst
Vanavond is er in het kader van de Hof van Hedendiensten een Taizé viering.
Een Taizé-viering kenmerkt zich door de ruimte voor gebed, verstilling en bezinning. De viering heeft dus vooral een meditatief karakter. We zingen liederen uit de oecumenische gemeenschap in Taizé, lezen psalm 98 en uit het evangelie Johannes 8: 12 en 13 & 30-34, eenvoudige gebeden (geen preek) en een moment van bezinning. Vanaf 17.30u is er gelegenheid
om de liederen alvast een keer door te zingen. De dienst is voorbereid door Corrie van Kekem en ds Marten Jan Kooistra, Piet de Vries speelt op de piano.
Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

18.30 uur: ds. Pieter Koekkoek Adventszangdienst
Deze dienst is in de Catharina kerk.
Collecte: Help de nieuwe kerk in Bilthoven.

ZONDAGSBRIEF

Kerkdienst volgende week:
Zondag 2 december 2018
Eerste zondag van Advent
10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra
Familiedienst
Collecte: Help de nieuwe kerk in Bilthoven .‘De Kelder’ is de naam van het jongerencentrum
in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren
tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen
voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een zesgangendiner met elkaar in
gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten, zoals een
Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof
gedeeld worden.

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: In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar, dit jaar op 25 november, de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden
en een blijvende plek krijgen in onze herinnering. Juist omdat deze zondag duidelijk
gericht is op het samenzijn in de eigen gemeente, is de opbrengst van de collecte bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk. De bestemming van deze collecte
wordt vastgesteld door de diaconie van uw gemeente.
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig zijn
voor het drukken van de zondagsbrieven en de liturgieën bij bijzondere diensten.
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook
iets extra’s verdienen.
Berichten uit de Gemeente:

Stiltecentrum:
Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken tijdens de dienst degenen die
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Het bloemstuk voor in de kerk wordt na de dienst
overgebracht naar het stiltecentrum. Voor ieder die dit jaar een overledene gedenkt en voor iedereen die iemand mist, is er komende dagen gelegenheid om het stiltecentrum te bezoeken. Op
maandag en dinsdag geopend om 14.30-16.00 en van 19.00-21.00 uur.
Voedselbank: December 2018
De goede Sint en de Kerstman; ze zijn weer in het land. Twee mannen die deze maand weer
eventjes ’de baard in de keel’ krijgen. Wat heeft dat nu met de Voedselbank te maken? Helemaal
niets. Geen idee. Het is net als in een preek. Dan heb je soms ook zo‘n onverwachte gedachte
van: wat zou die daar nu mee bedoelen? Laten we zeggen; zo lang u leest is de aankondiging
STILTE s.v.p. overbodig. Kortom; hebben we uw aandacht te pakken? Want daar gaat het
om. U wordt verzocht het even te pakken. Vis-en vlees produkten in blik of stevigeglasverpakking. Met een glans van Kerstsfeer er over heen. Gewoon lekker dus. En als u niets naar tevredenheid kunt vinden mag een toetje ook. Bijvoorbeeld gemengd fruit in blik, ananas schijven,
peertjes, enz. Kerstfeest voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Voor de mensen in welbehagen zou ik bijna zeggen. Maar dat ’feest’ gaat helaas niet op. Maar wél willen toch
allemaal dat sfeertje ‘proeven‘. Kunnen we toch met zijn allen be-amen?
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor uw fantastische bijdrage, ook dit jaar weer en
wenst u gelukkige en gezegende feestdagen.
Alleenstaanden/alleengaanden:
Vandaag is er weer een bijeenkomst van de alleengaanden/alleenstaanden. We komen bij elkaar
in de soos na de dienst. Er wordt koffie of thee gedronken, we doen een activiteit en lunchen
daarna. Hartelijk welkom !
Miep Schellingerhout-ten Heuvel

boekje van gemaakt met de titel: “Wat gebeurt er in Gods-naam in een kerkdienst”. Omdat we
het als taakgroep belangrijk vinden, dat iedereen in het bezit zou moeten zijn van dit boekje,
zodat het als een soort naslagwerkje kan dienen, hebben we er een mooi bewaarboekje van
gemaakt, gedrukt door drukkerij Woudenberg. Het boekje ligt in de hal op de kast en u mag er
een exemplaar van mee naar huis nemen. Er zijn in principe geen kosten aan verbonden. Collectebonnen mogen er ook in. Namens de Taakgroep Eredienst Henneke Loosman.
Luiden van de Noodklok voor het klimaat:
De groene Catharinakerk te Woudenberg luidt de noodklok voor het klimaat op zaterdag
middag 1 december om 2 voor 12. Dit om aandacht te vragen voor de internationale klimaatconferentie in Polen, die begin december plaatsvindt. De Voorhof wil zich graag aansluiten bij
dit initiatief en nodigt u daarom uit om ook naar de Catharinekerk te komen. Na afloop bent u
uitgenodigd voor een kopje fairtrade koffie in de kerk en worden er enkele presentaties getoond. Het koor Rejoice en het Catharinakoor luisteren de bijeenkomst muzikaal op.
Amnesty International:
Schrijfmarathon Write for Rights 2018.
Voor jong en oud ,in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 te Woudenberg
Op zaterdag 8 december 2018 van 11.00-15.00 uur. Schrijf deze datum alvast in je agenda!
Zondagsbrief:
Nieuw !! Aanlevertijd van kopij naar donderdag 18:00 uur.

Geloofsopvoeding:
Kinderen, tieners in contact brengen met geloof, God, de bijbel en levensvragen;
Help…, hoe doe ik dat…?
Het is een vraag die mij als dominee zo nu en dan bereikt. In gesprekken met ouders merk ik, dat
ouders met kinderen (0-16 jaar) regelmatig vragen hebben rondom geloofsopvoeding.
Ik kan me voorstellen dat u/jij hier ook wel eens tegen aanloopt. Op woensdag 28 november is er
de gelegenheid om over deze vragen met elkaar in gesprek te gaan. Met elkaar..? Ja, met andere
ouders die met deze zelfde vragen rondlopen en soms worstelen en met mij: dominee, vader en
opa. Omdat we van tijd tot tijd allemaal met bovengenoemde vragen rondlopen daag ik je uit om
op woensdag 28 november naar De Voorhof (de Soos) te komen!!!
Tijd: 19.45 inloop met koffie, thee. We beginnen om 20.00u tot ongeveer 21.30uur.
Liturgieboekje:
In de seizoenen 2015 en 2016 heeft de Taakgroep Eredienst tijdens een deel van de vergaderingen nagedacht over de vraag: wat gebeurt er eigenlijk in een ‘gewone’ kerkdienst op zondagmorgen en wat is de betekenis van de verschillende onderdelen in de dienst:
Wat betekent die handdruk aan het begin, waarom wordt er op die plaats in de dienst gebeden en
welke betekenis heeft bijvoorbeeld het lied na de preek. Dan blijkt dat al die verschillende onderdelen nodig zijn om de dienst tot één geheel te maken. Het ene onderdeel kan niet zonder het
andere. Niets gebeurt zomaar willekeurig. Beide predikanten, Pieter Koekkoek en Dick Steenks,
hebben ons daar inzicht in gegeven. En omdat het voor de leden van de taakgroep heel verhelderend was, kwamen we met elkaar tot de conclusie, dat dit ook voor de hele gemeente zo zou kunnen werken. De predikanten hebben alle onderdelen digitaal uitgewerkt en ik heb er een mooi
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