
 

 
 
 
Liturgische Bloemschikking:  Thema: Ik geloof in vrijheid. Over de paarse doek ligt 
nu een roze doek, omdat op deze zondag het licht van het op handen zijnde feest al 
doorbreekt en het roze even de plaats inneemt van het paars. De eerste twee paarse 
kaarsen worden aangestoken, maar vandaag wordt ook de derde roze kaars aangesto-
ken. We mogen al iets merken van het komende feest: er is vreugde in de stad en we 
mogen  zingen en juichen en hoeven niet meer bang te zijn. In de schikking zijn daar-
om roze bloemen geplaatst. De duif die boven de schikking ‘vliegt’ verbeeld vrede en 
vrijheid. God zal in ons midden zijn. 
 
Bloemen:   
- 

Collecte:  1e Collecte: Pastoraat nieuwe stijl .In steeds meer plattelandsgemeenten is 
de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toene-
mende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk 
werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge 
zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere 
gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen 
in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in 
een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe 
kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende sa-
menleving en kerk. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die gemaakt moe-
ten worden om het gebouw op een aangename verblijfstemperatuur te brengen.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

 
Berichten uit de Gemeente:  
-  
Overleden:  
-  
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16 december 2018 
 

Derde zondag van Advent 
  

10.00 uur     Derde zondag van Advent   
Predikant     : ds. Marten jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Johan de Kruijf, Gilda Hoogers 
Diakenen     : Helen Jansen, Tiny van Dijk 
Organist     : Berend van Surksum 
Lector     : Anneke Bos 
Kind van Dienst    : Daphne Blokhuis 
Koster     : Erwout Blokhuis 
Kindernevendienst    : Arieëne Koelewijn 
Job Basics     : Janneke Smit 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Ledden, Elizabeth Kooistra 
Zingen     : Psalm 85: 1 en 2 
Kyriegebed     : Lied 463: 1, 4, 6, 7 en 8 
      : Lied 452: 1 en 2 
Zingen      : Projectlied  
Schriftlezing     : Sefanja 3: 14-20  
      : Lied: 550: 1 en 2 
Schriftlezing     : Lucas 3: 7-18  
      : Lied 456a: 1, 2, 3, 4 en 5  
      :  Lied 494: 1, 2 en 3 
Gedachtenis     : Psalm 103: 1, 6 en 7 
      : Lied 442 1 en 2  
Bij deze dienst:  Thema : Ik geloof in vrijheid. Vandaag op de 3e zondag van Advent trek-
ken we weer verder met het adventsproject, dat als thema heeft: ´Geloof met me mee´. Tijdens 
Advent vertellen vier geloofsgetuigen uit de Bijbel ons wat zij geloven. Hun verhalen gaan 
over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aan-
stekelijk: Ze roepen ons op om met hen mee te geloven. Ook wij hoeven ons geloof niet voor 
onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthou-
siasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft. Vandaag horen we de profeet 
Sefanja, hij gelooft dat oorlog en haat niet het laatste woord hebben. Hij gelooft heilig in een 
tijd van vrijheid, vrede en gerechtigheid. Het bijbelboek Sefanja is onderdeel van de twaalf 
´kleine profeten´. Sefanja leefde in de tijd van koning Josia, die regeerde van 639-609 voor 
Christus. Net als koning Josia wil Sefanja dat de mensen zich weer richten op God. Hij vertelt 
dat het anders totaal mis zal gaan. Opvallend in Sefanja 3 is dat de plaatsbepaling ´in jullie 
midden´ (Hebreeuws KRB) zes keer voorkomt. De vraag is dus 'wie staat er in het midden bij 
jullie en wordt hij ook gehoord, gezien?´ Het mooie van dit centrale Hebreeuwse woord 
´KRB´ is dat het ook te maken heeft met ons eigen binnenste, onze in-borst, in-gewand. Dus 
zou je kunnen zeggen: wat in je midden staat, komt ook in je binnenste. Binnen en buiten heb-
ben alles met elkaar te maken. Als er brullende vorsten rondgaan dan wordt de rechtvaardige 
niet gehoord dan zwijgt hij in zijn liefde? En opnieuw horen we Johannes, op de oever van de 
Jordaan roept hij nog steeds op tot een ander leven. ´Breng vruchten voort die een nieuw leven 
waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader´, met andere woor-
den beroep je op je daden, niet op je afkomst…!!! Geloof in vrijheid en werk eraan…… 
 
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!  
 
Kerkdienst volgende week:  Zondag 23 december 2018 Vierde zondag van Advent 
10.00 uur:  ds. Marten Jan Kooistra 
Collecte: Plaatselijke diaconale doelen , “Gemeenteleden in nood” de diaconie komt met u 
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! 
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 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

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 producten  in blik of stevige glasverpak-
king. Met een glans van Kerstsfeer er over heen. Gewoon  lekker dus. En als u  niets naar tevre-
denheid 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 men-
sen 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. 
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg: 
Schrijf voor de vrijheid van Nawal Toen in 2016 protesten uitbraken in het achtergestelde Rifge-
bied in Marokko, besloot Nawal Ben Aissa zich aan te sluiten bij de strijd voor betere leefom-
standigheden. Ze werd een van de bekendste gezichten van de Hirak-protestbeweging en daar-
mee slachtoffer van de dreigementen die volgden. In de zomer van 2017 werd Nawal vier keer 
opgepakt en urenlang vastgehouden. In februari 2018 kreeg ze zelfs een voorwaardelijke gevan-
genisstraf van 10 maanden. We roepen de regeringsleider van Marokko op ervoor te zorgen dat 
Nawal en haar familie niet meer worden lastiggevallen, zodat ze kan doorgaan met actievoeren. 
KOM allemaal naar de hal en schrijf uw naam op de brief! 
 
Geef kleur aan je geloof: Op dinsdag 18 december gaan we aan de slag met Jesaja 60-1-3. Sta 
op wordt verlicht, want uw licht komt…”We ontmoeten elkaar in zaal 7 van 9.30-11.30 uur. Van 
harte welkom! Eigen materiaal meebrengen en een bijdrage voor de koffie. 
Info en aanmelden: Anneke Methorst – 0629180591. 
 
Contactmiddag: Dinsdag 18 december is er weer een Contactmiddag. Wilt u deze middag waar-
in wij kerstfeest vieren uiterlijk 14.15 uur aanwezig zijn?  Rond die tijd is er koffie/thee.  
Om 14.30 willen wij met het programma beginnen. Voor vervoer belt u 2862700 ( mevr. Aarsen) 
of 2861861 ( fam. Veldhuizen).        Ineke v.d. Arend. 
 
Elisabethbode en Open Deur: Om mee te nemen: twee magazines vol verhalen, gedachten en 
gedichten, dit in het teken van Kerst. De Elisabethbode en Open Deur liggen voor u klaar op de 
witte kast in de hal. Laat u inspireren op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. 

Alleengaanden/alleenstaanden : Op zondag 23 december komen we bij elkaar. Na de dienst ,in 
de soos. Het is deze keer niet op de laatste zondag van de maand, maar de zondag ervoor. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel 
 
Kinderkerstnachtdienst: Op 24 december is er om 16.30u een kinderkerstnachtdienst in de 
Voorhof. De voorbereidingen voor deze laagdrempelige dienst zijn in volle gang. Tijdens deze 
dienst zullen we ons vooral richten op de kinderen in de basisschool leeftijd. Het kerstverhaal zal 
op een mooie en sprekende manier naar voren worden gebracht. Samen gaan we ook mooie lie-
deren zingen, zoals: ´De herdertjes lagen bij nachte´, ´luid klokjes klingelingeling´,  ´Stille nacht´ 
en nog veel meer. De kinderen kunnen actief meedoen in het verhaal en er zijn een aantal leuke 
verrassingen. Kortom het belooft een hele mooie dienst te worden. 
De kinderkerstfeest commissie,    Annemieke, Corine, Janneke en Marten Jan 

Uitnodiging 1e Kerstdag dinsdag 25 december: 
Als u/jij niet in de gelegenheid bent om het Kerstfeest met anderen te vieren, dan nodigen wij 
u van harte uit dat bij ons thuis te doen. Vanaf 15.00 uur bent u 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. 

‘Samen ETEN’: 
Vrijdag 28 december is het zover: een degelijke en  oooh zo  gezellige  STAMPPOT-maaltijd. 
Van zuurkool tot hete bliksem, van boerenkool tot ………      kortom laat u verrassen. U kunt 
zich opgeven bij Alice, Elizabeth, Gerda,  graag  voor de 25e december. 
Er ligt ook een intekenlijst in de kerk.         Alice Bossema    06 8315 6006,  
Elizabeth Kooistra    033 285 2322, Gerda van den /Brink   06 1379 4955.  
De daarop volgende ‘Samen ETEN’ data zijn:18 januari, 15 februari, 15 maart 2019. 
 
Oproep voor Musical Jakob:  
Na een paar maanden oefenen, kunnen we concluderen dat het begin er mag zijn! Het koor is 
goed bezig en heeft een aantal liederen al in de vingers, dit geldt ook voor het combo. Het 
enthousiasme is aanstekelijk, we merken dat de sfeer goed is en dat mensen er plezier in heb-
ben. Het toneel is ook druk bezig met het oefenen van scènes, ook hier is de sfeer goed! Er 
wordt veel gelachen, maar ook serieus gerepeteerd. We genieten er ontzettend van om dit pro-
ject te zien draaien. In januari willen we beginnen met het oefenen van de kinderscenes, we 
hebben meerdere kinderen nodig voor ‘stil’ toneelspel in een paar scenes en voor het zingen 
van een lied. Wie vindt het leuk om hieraan mee te doen? Zoals eerder gemeld, zullen we 4 
keer de musical spelen in een weekend en zal dit ook deels in de avond zijn.  
Je kan je bij Hilde aanmelden, 0633168152 

Oproep voor Musical Jacob:  
Wie vindt het leuk om ons mee te komen helpen met het herstellen en maken van de kleding 
van de musical? We hebben een groep van vijf mensen die ons helpen, maar we zouden graag 
nog wat extra handen erbij willen hebben. We horen het graag, opgeven kan bij Hilde 
0633168152. 

Iedereen hoort erbij: 
Wie laat u/jij dat merken?  Er worden nog steeds pauwenveren meegenomen. Blijven we 
ook mensen uitnodigen? Nodig uit en wees welkom is het thema van dit seizoen. 
Denk erover na wie u/jij mee kunt vragen naar de Kerstnachtdienst 24 december om 22.00 
uur. Gebruik de pauwenveer ter herinnering om oog te hebben voor de ander en ter over-
handiging. De pauwenveren liggen bij de uitgang. Ook liggen er bijbeltjes in verschillende 
talen om mee te nemen en uit te delen. 
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