
 

 
 
 
Liturgische Bloemschikking:  Liturgische kleur is paars.   Thema: Volg de ster. 
Met dit thema gaan we dit jaar op weg naar het Kerstfeest. 
Samen met de wijze mannen uit het oosten, die een nieuwe ster hebben gezien, gaan 
wij op zoek naar de pasgeboren Koning. In de schikking zijn de drie wijzen te zien op 
de achtergrond, achter de bergen. Zij zijn nog ver verwijderd van Bethlehem, maar zien 
de ster, die ze gaan volgen. Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van 
Jezus en in iedere dienst staat een andere voorouder centraal. We beginnen op deze 1e 
Advent met Juda. Zijn vader Jakob vergelijkt Juda met een leeuw De leeuw wordt als 
sterkste dier onder de dieren gezien en wordt daarom ook wel de koning der dieren 
genoemd. Als Juda dus op een leeuw lijkt, lijkt hij dus op een indrukwekkende koning. 
Op de voorgrond in de schikking is een grote geel/bruine chrysant te zien. Omdat dit 
een sterke bloem is, verbeeldt hij de leeuw, Juda. Daarbij de druivenstok en de wingerd 
waarover in de tekst wordt gesproken. Bij de schikking brandt 1 kaars. 
 
Bloemen:   
 
 
Collecte:  1e Collecte: Rudolfstichting: De Rudolphstichting richt zich met haar pro-
jecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Kinderen die al (te) veel hebben mee-
gemaakt. Vaak hebben ze gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. Door allerlei pro-
blemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kin-
deren en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven. 
2e Collecte: : Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de activiteiten die de commissie 
Vorming & Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 
 
Berichten uit de Gemeente:  
 - Dhr. Ton Mortier verblijft in Verzorgingshuis Birkhoven, Soesterweg 539-1  
kamer 24, 3819 BA Amersfoort om te revalideren. 
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in De Engelen-
burgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal. 
- De fam Lindenboom, Maarsbergseweg 22, is verhuisd naar woonzorgcentrum Nude-
hof, Thorbeckestraat i 6702 BR Wageningen (appartement 101) 
- Dhr. J. Kisjes, Jacob Catslaan 1, 3931 VE Woudenberg is verhuisd naar “Huis in de 
Wei”, kamer 2 B13, Vijverlaan 2, 3931 EN Scherpenzeel. 
- Dhr. W. Tel is verhuisd van Verzorgingshuis Amandelhof, Zeist naar  Groenewoude, 
Kersentuin 1, 3931SR 
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1 december 2019 
 

Eerste Zondag van Advent 

10.00 uur     
Predikant     : ds.  Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Cor Kwakernaak, Anneke Bos 
Diaken     : Eveline van Bentum, Jan van Bentum 
Organist     : Wim van Hoek 
Lector     : Gerry Thiescheffer 
Koster     : Alexander Mateman   :  
Beeld en Geluid    : Mirjan Schep, Ronald Maijen, Onno van der Laan 
met medewerking van het Voorhof cCombo 
Zingen     : Lied: ‘Is je deur nog op slot’ 
      : Opwekking 337 
Kinderenmoment rondom project ‘Volg de Ster’ 
Schriftlezing     : Psalm 122 (NBV) 
      : Youth for Christ lied 96 
Schriftlezing     : Genesis 49: 8-12 (BiGT) 
       Micha 2: 12 en 13 
      : Psalm 130: 3 en 4 
      : Opwekking 337 
Dankgebed, voorbede we sluiten af met gezongen ‘Onze Vader’ 
Slotlied      : Youth for Christ lied 177 
 
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 Catharina kerk. 
Ds. Marten Jan Kooistra en mevr. M. van der Horst-Timmerman.  
Het wordt deze keer een echte zangdienst waarin veel bekende adventsliederen zullen worden 
gezongen. Angelique en Hilde zingen twee liederen zingen. Adri Duizendstra zal de liederen 
op het orgel begeleiden.  
Collecte: Het vakantiebureau. Met uw financiële steun kan Hetvakantiebureau.nl tilliften, 
rolstoelen, hoog-laagbedden en bijvoorbeeld aangepaste fietsen of bussen aanschaffen voor de 
uitstapjes. Maar men kan ook zorgmiddelen aanschaffen die ter uitbreiding of ter vervanging 
nodig zijn. Daarnaast worden giften gebruikt voor entree-, reis- en verblijfkosten van de vrij-
willigers, waardoor de aangepaste vakanties voor de vakantiegasten betaalbaar blijven. 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Zondag  8 december 2019   Tweede Zondag van Advent  
10.00 uur:  ds.  Marten Jan Kooistra Viering Heilig Avondmaal 
1e Collecte : ZWO, Project 2019/2020 De Taakgroep ZWO zet zich elk jaar in voor een 
nieuw project in het buitenland. Het ene jaar ligt de focus op fondsen werven, zoals het afgelo-
pen jaar voor de stichting in Colombia, en het andere jaar ligt de nadruk meer op het informe-
ren van de gemeente over wat er gebeurt m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking. Er zal in de komende maanden een nieuw project gekozen worden en zodra 
daar meer over bekend is, wordt u geïnformeerd hierover. De collecte komt ten goede van dit 
nieuwe project. 
2e Collecte C.v K. 
 
15.30 uur: ds.  Marten Jan Kooistra Viering Heilig Avondmaal in Groenewoude 
 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab & Marijke van den Pol  E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       

Bij deze dienst: Thema:            Hopen op de LEEUW van Juda….  
Vandaag is het de 1e zondag van Advent. De komende weken staat het project van Bible basics: 
‘Volg de ster’ centraal. Vandaag maken we daar een aanvang mee. De lezingen zijn uit Genesis 
49, Psalm 122 en Micha 2. In Genesis lezen we dat Jakob weet dat hij niet lang meer te le-
ven heeft. Hij geeft aan al zijn zonen en aan de zonen van Jozef een zegen mee. De zegen heeft 
profetische trekken: Jakob wijst ermee vooruit naar een tijd in de toekomst, wanneer de nakome-
lingen van zijn zonen weer in het land Kanaän wonen. Ook al is Juda de vierde zoon van Jakob, 
toch krijgt hij de zegen die normaal gesproken de oudste zoon van het gezin hoort te krijgen: hij 
zal regeren over zijn broers. In zijn woorden voor Juda’s oudere broers Ruben, Simeon en Le-
vi legt Jakob uit waarom dat is: met hun onstuimige gedrag hebben ze allemaal laten zien dat zij 
geen geschikte leiders zijn (zie ook Genesis 34 en 35:22). In zijn zegen voor Juda gebruikt Jakob 
veel beeldspraak: leeuw, druivenplanten, ezels, wijn en melk. Leeuwen waren in de tijd van de 
Bijbel gevreesde roofdieren in Israël. 
In Micha 2 lezen dat God Israël zal verzamelen en Jacob in zijn geheel weer bijeen zal brengen. 
Psalm 122 is een prachtig pelgrimslied. De pelgrims zingen over hun tocht naar Jeruzalem. Het is 
ook een verwijzing naar het nieuwe Jeruzalem, waarvan Jezus de poorten heeft geopend. 
Voor de schrijvers van het Nieuwe Testament is Jezus die koning. Mattheüs maakt dit duidelijk 
met het verhaal over de wijze mannen die in Jezus de nieuwe koning van de Joden vinden 
(Mattheus 2:1-12). En in het boek Openbaring wordt Jezus letterlijk de Leeuw van Juda genoemd 
(Openbaring 5:5). Voor de eerste lezers van het Mattheus-evangelie riep de naam Juda dus veel 
op: de verhalen over een man met een bewogen leven, die uiteindelijk bereid was om de straf 
voor zijn broer Benjamin op zich te nemen (Genesis 44:18-45:15), maar ook de belofte van een 
koning die over alle volken zou heersen. 

  
Moeilijk Bijbelteksten: 
Op dinsdag 3 december lezen we samen het apocriefe boek Judith. Voor degenen die niet de be-
schikking hebben over een bijbel met deuterocaononieke boeken ligt de tekst gereed in de hal 
van De Voorhof. Wie dat wenst kan ook de tekst per e-mail ontvangen. Zendt dan een e-mail aan 
pieterkoekkoek@gmail.com  
 
Creatieve ochtend:  
Op woensdagochtend 4 december wordt er vanaf 10.00 uur weer een creatieve ochtend georgani-
seerd. Iedereen is van harte welkom. Of u nu wilt haken, borduren, breien, sieraden maken of 
gewoon voor de gezelligheid wilt komen, het kan allemaal. Ook is er de mogelijkheid om te sjoe-
len, 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 van harte welkom! 
Sarianne van Oosterum, tel: 06 30670363 
 
Bestel uw gratis kerst-cd of adventsboekje!  
Vanaf heden is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via 
www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren kunt u gratis een kerst-cd bestellen. Ook brengt 
Daarom Kerst dit jaar een adventsboekje uit, speciaal voor kinderen. Daarom Kerst wil mensen 
in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait. 
 
O.P.A.: Bij onze papier ophaaldienst hebben enkele papierlopers, na jaren trouwe dienst, meege-
deeld, dat ze komend jaar zullen stoppen. Vandaar mijn oproep:  
Wie wil ons volgend jaar versterken om enkele woensdagavonden te assisteren. 
Inmiddels maken gelukkig ook dames deel van ons team. Je wordt in overleg ingedeeld. 
We halen per jaar ca. € 10.000,= aan oud papier op en het zou toch jammer zijn dat we deze 
mooie inkomstenbron zouden moeten stoppen. 
Je kunt je aanmelden en/of informatie vragen bij mij.  Hilbrecht Haan, tel. 06 513 686 43. 

 
Amnesty schrijfmarathon: Write for Rights 
Zaterdag 7 december van 11.00 tot 15.00 uur  in het Cultuurhuis Woudenberg.  Ook deze keer zal 
onze burgemeester, mevrouw T. Cnossen, de opening verzorgen rond 11.30 uur. Rond 13.30 uur 
geeft het koor “Muzidima’s” muzikale ondersteuning. Dit jaar staat de Write for Rights in het te-
ken van jongeren! Jongeren zijn een gemakkelijke prooi als autoriteiten een zaak snel willen 
‘afhandelen’. Een massale, wereldwijde schrijfactie werkt dan. Een lawine aan brieven maakt in-
druk en dwingt autoriteiten om mensen eerlĳker te behandelen. We hebben de verhalen van 10 
jonge mensen uitgekozen voor de Write for Rights . Daarnaast sturen we voor deze personen of 
hun familie ter ondersteuning  een kaart. Teksten voor brieven en kaarten zijn geformuleerd en 
liggen voor u klaar. Kinderen kunnen een kaart tekenen!   
Wij vragen één uurtje om een brief te schrijven aan een regeringsleider van een land dat het niet zo 
nauw neemt met de mensenrechten. Als één uur niet haalbaar is, kunt u een brief ondertekenen, of 
een kaartje sturen. Laten we samen van dit initiatief een succes maken,  
Vorig jaar heeft de schrijfmarathon veel succes gehad en zijn er mensen vrij gekomen.  
Werkgroep Amnesty Woudenberg.   
  
Samen aan tafel voor iedereen:Samen aan tafel voor iedereen: 
Nog even dan is het weer Kerstfeest. Kerst het feest van het licht, de dag waarop we de geboorte 
van Jezus Christus vieren. Kerst is ook een gezelligheidsfeest bij uitstek. Vooruitlopend hierop 
kunt u op vrijdag 13 december a.s.in De Voorhof genieten van een heerlijke maaltijd. Iedereen is 
van harte welkom, of je nu niet of wel lid bent van de Voorhof, buitenkerkelijk bent of lid bent van 
een andere kerkgemeenschap. Aanvang:17.30 uur Kerk open: 17.00 uur Kosten maal-
tijd: € 05,00 Maximum aantal personen: 60 U kunt zich hier voor aanmelden vanaf 01 december 
tot 11 december. De intekenlijst hiervoor ligt vanaf 01 december bij de uitgang van de kerk. Of per 
telefoon: Ton Kaljee tel: 06 49328152 of een mail naar:  
samenaantafel@pkndevoorhof.nl Indien U na aanmelding onverhoopt niet kunt, dan graag voor 11 
december a.s. Een berichtje naar genoemd telefoonnummer of e-mailadres. 
 
Muzikale handen in  de kerkzaal: 
Eind november  zijn er op initiatief van de Taakgroep Eredienst in de kerkzaal  10 acrylschilderij-
en opgehangen van de Woudenbergse kunstenaar  José van Zuylen. De schilderijen geven het be-
spelen van de instrumenten in een kamerorkest weer.  We zien violen, altviolen, cello en contra-
bassen in het ritme van de kleuren cirkel. Hierbij zien we ook de dirigent aan het werk.  Omdat 
muziek en zang belangrijke onderdelen  zijn van vieringen en samenzijn passen de muzikale af-
beeldingen  goed in de tijd en ruimte van de kerk. 
De kunstwerken zullen tot half mei 2020 in de kerkzaal hangen.  
 
Kerstkuier:  
Op 22 december zal er weer een kerstkuier zijn. De start is tussen 18.00u en 20.30u vanaf de Jan 
Ligthartschool. Het eindpunt is bij de Catharinakerk. Er is weer een prachtige route (ongeveer 1 
uur) uitgezet met mooie taferelen uit het kerstverhaal. Het belooft weer een prachtig geheel te wor-
den. We hebben echter nog wel een aantal mensen nodig die mee willen helpen om alles tot een 
succes te maken. Er zijn nog een aantal spelers en vertellers voor de taferelen nodig. Mensen die 
op 22 september willen helpen e.e.a. klaar te zetten en in goede banen te leiden. U kunt zich opge-
ven op het opgave formulier dat in de hal ligt.  
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