
 

 
 
 
Liturgische Bloemschikking:  
Thema: Koning en Herder.  
In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen. Zij zijn 
nog steeds ver verwijderd van Bethlehem, maar de ster die ze volgen, wordt al groter, 
ze komen langzaam dichterbij. De liturgische kleur is vandaag roze. Het paars is ver-
mengd met de witte kleur van Kerst. We zijn halverwege op onze tocht naar het Kerst-
feest. Iedere zondag lezen we teksten over de voorouders van Jezus en iedere zondag 
staat een andere voorouder centraal. Op deze derde Advent is dit David. De herdersjon-
gen die gekroond is tot koning en heerst over Israël. In de schikking een herdersstaf, 
die herinnert aan de afkomst van David en de kroon van de koning, die hij nu is. Als 
bloemen heb ik roze lelies gebruikt om aan te geven dat we halverwege zijn op weg 
naar de geboorte van de echte Koning: Jezus. Met kerst zijn de lelies wit! Bij de schik-
king branden drie kaarsen, 2 paarse en 1 roze. 
 
Bloemen:   
 
 
 
 
Collecte:   
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat. Betreft kosten en bijdragen aan contactmiddagen 
ouderen, bloemen 80+ en langdurig zieken e.d., (geldelijke) ondersteuning personen, 
kosten (nood)fondsen en overige goede doelen/vaste bijdragen.  

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  
verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kindernevendienst, catechese 
en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee. 
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. 
- Dhr F. van Lonkhuizen is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3,  
3813TZ Amersfoort 
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15 december 2019 
 

Derde Zondag van Advent 

 
 
10.00 uur    Doopdienst 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Leny de Koeijer, Lia Stegehuis 
Diaken     : Marja Overeem, Evert van Asselt 
Organist     : Sander Booij 
Lector     : Anja Veltman 
Koster     : Ab van den Pol     
Kindernevendienst    : Tineke van Langeveld, Marit de Kruijf 
Beeld en Geluid    : Jacqueline van Ledden, André van Dijk 
Zingen     : Psalm 85:3,4 
Kyriegebed     : Lied 463:1,2,3,6,8 
      : Lied 171 
Schriftlezing     : 2 Samuel 7:8-11, 17-19 
      : Lied 448:1,5,8,9 
      : “ Laat de kinderen tot mij komen” 
      : Lied 347:1  
Geloofsbelijdenis    : Lied 340b 
      : ‘Verbonden met vader en moeder’ 
      : Lied 348:7,8,9 
      : Lied 418 
 

In de dienst van vandaag wordt Luca Kamminga (Populierenlaan 4) gedoopt 
 
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  22 december 2019   Vierde Zondag van Advent  
10.00 uur:  ds.  Pieter Koekkoek 
Collecte : Plaatselijk Diaconaat. Betreft kosten en bijdragen aan contactmiddagen ouderen, 
bloemen 80+ en langdurig zieken e.d., (geldelijke) ondersteuning personen, kosten (nood)
fondsen en overige goede doelen/vaste bijdragen.   
 
 
 
18.30 uur:   Geen Dienst 
 
 
 



 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

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

Overleden:  
Op maandag 9 december is op 92 jarige leeftijd overleden dhr. Jan Kisjes. Dhr. Kisjes was pas 
verhuisd naar Huis in de Wei in Scherpenzeel. Tot voorkort woonde hij aan de Jacob Catslaan 1. 
Maandag 16 december zal om 11.00u een afscheidsbijeenkomst worden gehouden in uitvaartcen-
trum Henschoten, Henschoterlaan 44 te Woudenberg. Hierna is er aansluitend gelegenheid om de 
familie te condoleren. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.  
 
Voedselbank December 2019: 
Deze maand richten we de blik op vis en vlees.......... in blik. 
Maar andere alternatieven zijn er ook voorhanden zoals stoofpotjes, meestal verpakt in een stevi-
ge glasverpakking. In verband met vervoer zijn we helaas beperkt wat verpakkingsvormen be-
treft maar gelukkig bent ook  u creatief om een smakelijke bijdrage aan te leveren. 
Hartelijk dank voor uw medewerking in dit bijna  voorbije jaar 2019. 
 
O.P.A.:  
Bij onze papier ophaaldienst hebben enkele papierlopers, na jaren trouwe dienst, meegedeeld, 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 deelvan 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 aanmel-
den en/of informatie vragen bij mij.  Hilbrecht Haan, tel. 06 513 686 43. 
 

Contactmiddag: 
Dinsdag 17 december wordt de kerstmiddag gehouden. Aanvang: 14.30 uur. Bij binnenkomst 
ontvangt u het programma. De samenzang wordt begeleid door Jaap van Dijk. Als het voor u 
moeilijk is om zelfstandig naar De Voorhof te komen kunt u worden opgehaald met de auto. Belt 
u hiervoor tijdig naar mevr. C. Aarsen, tel 2862700, of naar de fam. Veldhuizen, tel. 2861861.  
Ineke van den Arend. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden: 
Op zondag 22 december,komen we weer bij elkaar. Dit is niet op de laatste zondag van de 
maand, maar een week eerder. We drinken koffie of thee, hebben een activiteit en lunchen daar-
na. Hartelijk welkom in de soos, na de dienst. 
Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Elisabethbode en Open Deur: 
In de tafel in de hal liggen vanaf heden de kersteditie van de Elisabethbode en de Open Deur. 
De tijdschriften liggen hier om ter plaatste te worden gelezen, maar ook om mee te nemen. 
De oplage is beperkt. Dus op=op! 
 
Uitnodiging 1

e
 Kerstdag woensdag 25 december: 

Als u 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. 
 
Muzikale handen in  de kerkzaal: 
Eind november  zijn er op initiatief van de Taakgroep Eredienst in de kerkzaal  10 acrylschilde-
rijen opgehangen van de Woudenbergse kunstenaar  José van Zuylen. De schilderijen geven het 
bespelen van de instrumenten in een kamerorkest weer.  We zien violen, altviolen, cello en con-

 
trabassen 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: 
Volgende week zondag 22 december is er weer een kerstkuier.. 
Er is een schitterende route uitgezet langs prachtige taferelen van het kerstverhaal. Heel veel vrij-
willigers hebben zich ingezet om er weer een mooie editie van te maken. Er kan gestart worden 
tussen 18.00u en 19.30u. Ongeveer om de 7 minuten zal er een groep van 35-40 personen starten. 
De verzamelplaats is op de parkeerplaats tussen de Catharinakerk en de Jan Lichthartschool. Als u 
de Willem de Zwijgerlaan van de kant van de Maarsbergseweg inrijdt rijdt u recht op de Catharina 
kerk aan, u slaat rechtsaf en de parkeerplaats is gelijk links. Vandaar starten we en lopen we de, 
door honderden waxinelichtjes in potjes, verlichte route en komen langs mooie plekken en 11 tafe-
relen van het kerstverhaal. Voor het geheel heeft u inclusief stops ongeveer een uur nodig. Halver-
wege de route kunt u een gift geven ter bestrijding van de onkosten en een goed doel. Het belooft 
weer een prachtig gebeuren te worden. Om een en ander wat gestructureerde te laten verlopen heb-
ben we kaartjes gemaakt met starttijden. Als u nu al weet dat u volgende week de kerstkuier gaat 
lopen kunt u na de dienst een kaartje met starttijd ophalen. Dan weet u zeker dat u niet hoeft te 
wachten. 
Mis het niet en doe mee aan de kerstkuier op 22 december. 


