
 

 
 
 

Liturgische Bloemschikking:  
Thema: Opruimen 
In de schikking zijn de drie wijzen te zien op de achtergrond, achter de bergen. 
Zij komen steeds dichter bij Bethlehem, ze volgen de steeds groter wordende ster 
We zijn bijna aan het einde van onze reis naar het Kerstfeest Iedere zondag lezen we 
teksten over de voorouders van Jezus en iedere zondag staat een andere voorouder cen-
traal. Op deze vierde Advent is dat Koning Josia. Deze zondag gaat het over opruimen, 
de weg vrij maken voor de komst van de Messias. Er ligt nogal wat puin op de weg, de 
koningen die na koning David op de troon zaten, namen het niet zo nauw met het nale-
ven van de regels. In de schikking is te zien, dat de bergen (stenen) vlakker worden en 
zo neergelegd zijn, dat er een pad, een weg, ontstaan is. Een weg met aan weerszijden 
groene rechte takken, die wijzen in de richting van de ster. Die takken staan symbool 
voor de rechte weg, die gemaakt wordt om de Messias te ontvangen. Ze zijn groen van 
kleur en verwijzen naar hoop en verwachting. De liturgische kleur is vandaag nog 
paars. Bij de schikking branden vier kaarsen, 3 paarse en 1 roze. 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat naar ds. Pieter Koekkoek en naar ds. Marten Jan Kooistra  
 
Collecte:  1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat. Betreft kosten en bijdragen aan contact-
middagen 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:  
- Mevr. P.C ter Maten – Legemaat, Rembrandlaan 42 is opgenomen in De Engelen-
burgh, Kerkewijk 77, 3901 ED Veenendaal. 
- Dhr. H. Lambalgen, Prangelaar 28, is opgenomen in het Meander MC, Maatweg 3, 
3813TZ Amersfoort. 
- Dhr Ton Mortier is verhuisd naar Huize Nieuwoord,  Maarsbergseweg 22  
- Dhr. F. van Lonkhuijsen, Dorpstraat 32E, is opgenomen in het Meander MC,  
Maatweg 3, 3813TZ Amersfoort. 
- Mevr. M.J. Eweg, Kersentuin 64, is eveneens opgenomen in het Meander MC,  
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22 december 2019 
 

Vierde Zondag van Advent 

10.00 uur    
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Jaap de Ronde, Cor Kwakernaak 
Diaken     : Cobi Stam, Marja Overeem 
Organist     : Jaap van Dijk 
Lector     : Trudi Stoffer 
Koster     : Bertus Brouwer    
Kindernevendienst    : Arieëne Koelewijn, August Wijnberg 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Ronald Maijen 
Zingen     : Psalm 19:1,2 
      : Lied 283 
Kindernevendienst 
      : Lied 461:1,2,4 
1e  Schriftlezing    : 2 Koningen 22:1-2, 8-13, 23:1-5, 25 
      : Lied 447 
2e Schriftlezing    : Johannes 1:19-28 
      : Lied 456b:1,2,4,8 
      : Lied: 439:1,2,3  
Gedachtenis     : Lied: 416:1,4 
      : Lied: 984:1,2,3,4 
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!  
 
 
18.00 uur:  Kerstkuier 
 
 
 
Kerkdiensten  volgende week:  
Dinsdag 24 december 
22.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra Kerstnachtdienst 
Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de knel. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst 
helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog 
geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij on-
ze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de op-
brengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen, 
vindt u in de loop van 2019 op www.kerkinactie.nl/kerst. 
 
Woensdag 25 december 
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek  Eerste Kerstdag 
Collecte: Kinderen in de knel 
 
Zondag  29 december 2019    
10.00 uur:  ds. Nine Meynen uit Utrecht 
Collecte : Plaatselijke Diaconaat. Rond de kerst en oud en nieuw wil de diaconie graag ge-
zinnen ondersteunen die het hele jaar al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, en 
die dan door een kleine bijdrage met deze feestdagen toch wat extra’s kunnen doen. 
 
18.30 uur:   Geen Dienst 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/kerst


 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

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

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. 
 

Alleengaanden/alleenstaanden: Vandaag komen we weer bij elkaar, na de dienst ,in de soos. 
Niet op de laatste zondag van de maand, maar een week eerder. We drinken koffie of thee, doen 
een activiteit en lunchen dan. Hartelijk welkom !  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 1e 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. 
 
Kerstkuier: Vanavond is er weer een kerstkuier. Er is een route uitgezet langs prachtige tafere-
len van het kerstverhaal. Veel vrijwilligers hebben zich in gezet om er weer een mooie editie van 
te maken. Er kan gestart worden tussen18.00u en 19.30u. Ongeveer om de 7 minuten start er een 
groep van 35-40 personen. 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. 
Daar starten we en lopen we de, door honderden waxinelichtjes in potjes, verlichte route en ko-
men langs mooie plekken en 11 taferelen van het kerstverhaal. Voor het geheel heeft u inclusief 
stops ongeveer een uur nodig. Halverwege 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 hebben we kaartjes gemaakt met starttijden. Als u nu al 
weet dat u 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 loop vanavond de kerstkuier. 
 
Kerstnachtdienst: “Very important Person! (VIP)” .Het thema van de kerstnachtdienst. In Gods 
ogen zijn we allemaal VIP´s. De mens was de kroon op de schepping en God heeft ons mensen 
geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Ja, bijna goddelijk heeft hij ons gemaakt! Daarom zijn 
we uitermate uniek en bijzonder! Gods liefde voor ons gaat zelfs zo ver dat Hij zijn zoon naar 
deze aarde liet gaan. Ieder jaar opnieuw staan we, met Kerst stil, bij dat mysterie van 2020 jaar 
geleden.        Jezus een VIP! Jij een VIP? 
En toch, is Kerst meer dan een gebeurtenis van ruim 2000 jaar geleden… Oók vandaag wil God 
nog steeds bij ons leven betrokken zijn. In deze wereld vol prestige, deadlines en geldingsdrang 
mag je weten dat je niet altijd de eerste, de snelste of de beste hoeft te zijn. Bij God mag je zijn 
wie je bent!! Neem een voorbeeld aan het Kerstkind: klein en eenvoudig! Maar wel de ster van 
Bethlehem. Jezus een VIP! Jij een VIP? Maar hoe VIP voel je je eigenlijk…? Ds. Marten Jan 
Kooistra zal hierover een korte overdenking houden. Het gospelkoor Masjiach uit Scherpenzeel, 
onder leiding van Anna Wya de Jong, zal een aantal prachtige liederen ten gehore brengen. Na-
tuurlijk gaan we zelf, onder leiding van Wim van Hoek, ook mooie en bekende kerstliederen 
zingen. Alle liederen worden geprojecteerd, dus zing lekker mee! Kom op kerstavond naar De 
Voorhof. Volg je hart, want soms worden onverwachte deuren geopend door je over te ge-
ven aan de dingen die op je pad komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predikant     : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst   : Gilda Hoogers, Anneke Bos 
Diaken     : Janny Kaljee, Tiny van Dijk 
Organist     : Piet de Vries  
Lector     : Johan Thiescheffer 
Koster                        : Alexander Mateman, Albert Timmerman 
Kindernevendienst              : Annemiek van der Walsem, Hilde de Ronde 
Beeld en Geluid    : Ab van den Pol, Reinier Vunderink 
 
m.m.v. Piet de Vries (Orgel) en Guido Grünbauer (trompet) 
 
Liturgische Bloemschikking: Toelichting bij de schikking op Kerstavond en Kerstmorgen 
Thema: Jezus, Koning. Vier zondagen lang lazen we over de voorouders van Jezus. En de wijzen 
volgden de ster. In de schikking zien we opnieuw de ster, maar nu groot en dichtbij. 
De ster staat boven de stal, waar Jezus is geboren. In een mooie stronk is op stro een groen blad 
zichtbaar met in het midden een grote witte roos. Het symboliseert het kind in de kribbe. In de 
bloemschikking daarachter staat hoog een witte lelie te bloeien, als symbool van de langverwachte 
Koning. De liturgische kleur is wit, kleur van vreugde, feest en reinheid. 
Een grote witte kaars staat te branden. 
 
Bloemen:   
 
 
 
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!  
 
1e Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de knel. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst hele-
maal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen 
vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzon-
dere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is 
voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen, vindt u in de loop van 
2019 op www.kerkinactie.nl/kerst. 
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. 
 
 

25 december 2019 
 

Eerste Kerstdag 

http://www.kerkinactie.nl/kerst

