
 

 

Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar   
 
    
 
Liturgische bloemschikking : 
In de schikking staan nog de kronkelige takken en de rechte tak van vorige week. 
Het dorre blad is vervangen door zand wat een pad voorstelt. Daarbij klinkt de oproep: 
Baan voor de Heer een weg door de woestijn, maak kromme wegen recht. 
Bij de schikking ligt ook een schelp met water, symbool voor de doop, met daarbij 
witte bloemen van de Helleborus (kerstroos) als symbool voor gerechtigheid. 

       
Voorbeden:  Deze kunt u aanvragen via onderstaande e-mailadressen . 
Ds. Pieter Koekkoek              - Pieterkoekkoek@gmail.com  tel: 06 4245 6049 
Ds. Marten Jan Kooistra        - dskooistra@mjkooistra.nl       tel: 06 5268 4452 
Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst. Bedenk wel, dat 
namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat 
kunnen worden uitgesproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een 
niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr. Mieke Timmer is naar revalidatiecentrum: De Parkgraaf in Utrecht 
(Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht)  gegaan. Ze heeft kamer 209 in De Parkgraaf. 
- Mevr H. van Bemmel, Middenstraat 42, wordt deze week opgenomen in het zieken-
huis voor een knie-operatie. Zij hoopt spoedig weer thuis te zijn 
 
Geboren: Op 25 oktober is Mae Hannah Roks geboren. Dochter van Peter en Irene 
Roks-de Kruif, Lijsterbes 3, 3931 ZL Woudenberg. 
 
Voedselbank December 2020: Met de december  maand in het vooruitzicht gaan we 
nu al denken wat er met de kerstdagen  op de tafel kan worden gezet. En dan bedoel ik 
niet de inhoud van het liedje 'een potje  potje, potje, potje met vet. Al op de tafel gezet‘. 
Wél gaan we deze maand uit van een 'heel vet’ resultaat, met uw hulp en bijdrage  om 
een smakelijk 'Kerstpotje‘ te kunnen realiseren. Graag vis-of kip-produkten in blik. Of 
rundvlees in blik ( en daar is ie weer) voor een heerlijk stoof'potje’.  In blik omdat dit 
een veilige verpakking is tijdens vervoer. Dank voor uw blik-semsnelle bijdrage. 
De kist staat twee dagen per week buiten, bij de ingang. En wel op: woensdag van 
9.30 tot 11.30 uur en op donderdag van 19.30 tot 21 uur. 
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6 december 2020 
 

Tweede Zondag van Advent 

10.00 uur  Doopdienst 
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
Predikant           : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                           : Alice Bossema 
Diaken                                          : Cobi Stam, Evert van Asselt 
Lector                      : Erna Veldhuizen 
Koster / Gastvrouw          : Erwout Blokhuis / Erna Veldhuizen 
Orgel/Piano                      : Wim van Hoek 
Muziek              : Trees Meijer 
Zang               : Hilde van de Berk, Anneke Methorst, Ton Kaljee 

Kindernevendienst    : Peter van der Krans 
Beeld, Beamer    : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid                        : Jaap Siegers 
 
Tijdens deze dienst zal de doop worden bediend aan Wilhelmina Geertrui-
da Helene Vonhof (roepnaam Eileen), dochter van Jozef Jan en Kristine  
Vonhof – Koekkoek en zusje van Lucas, Gouden Regen 33 
 
Zingen 
Aanvangslied     : Lied 439: 1 en 2 

     Kyriegebed         : Lied 61: 1, 2 en 3 (Geroepen om te Zingen) 
               Kinderverhaal n.a.v. Johannes 1: 19-28 
                                                                : Lied ‘Advent is kijken naar wat komt’ 
              Schriftlezing         : Jesaja 40: 1-11 
                : Lied 158a: 3 
            : Lied 333: 1-5 (LvdK 1973) 
            : Lied 456: 1 en 2 (Evangelische liedbundel) 
            : Lied 354: 1, 3 en 4  
     Dankgebed en voorbede Gezongen ‘Onze Vader’: Lied 175  
     Slotlied          : Lied 440: 1, 3 en 4 
 

Over deze dienst:   Thema: Wie ben jij dan wel…?  
 In de Adventstijd zien we uit naar de geboorte van Jezus. Met de liederen en teksten hopen we 
een tipje van de sluier op te lichten. Het aanvangslied is 439: ‘Verwacht de komst des Heren, o 
mens, bereid u voor’ Johannes de Doper roept daartoe op. We horen dat ook in het verhaal dat 
aan de kinderen wordt verteld. De priesters en levieten uit Jeruzalem stellen de vraag: Wie ben 
jij dan wel? Dat is ook het thema van deze dienst. Johannes moet zich verantwoorden voor zijn 
preken en dopen. Hij wijst ons op degene die na hem komt en die Johannes in zeggingskaracht 
en autoriteit ruimschoots overtreft. Uit het eerste testament lezen we Jesaja 40. De profeet Je-
saja wil de mensen over God vertellen. Maar wat kan hij ze vertellen? Het volk van God is 
bang en verdrietig. Ze worden overheerst door de Babyloniërs en een deel is in ballingschap 
weggevoerd. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De 
Heer zal mensen troosten en voor hen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Troost 
is meer dan een arm om je schouder. Het woord is verwant aan het Engelse ‘trust’, 
dat vertrouwen betekent.. Troosten is dan ook in wezen: een nieuw vertrouwen geven. 
Troost betekent durven investeren in een nieuwe toekomst, God wil ons daarbij helpen en HIJ 
zorgt voor goede randvoorwaarden. Dat zal dan ook de kern van de boodschap zijn. Er wordt 
een weg gebaand door de woestijn en daartoe moet elk dal gevuld en iedere heuvel geslecht 
worden. Er is dus veel werk nodig om God en de Messias te ontvangen. Zowel Jesaja als Jo-
hannes de Doper proberen een begaanbare weg te wijzen een weg van nieuw/
vernieuwd vertrouwen: 'In God we trust!' 
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 Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Geven met Givt: Open de app, kies hoeveel je wilt geven 
aan collecte 1, 2 of 3, kies hoe je wilt geven en klaar!  
Je download de Givt-app in Google Play of in de App Sto-
re. Meer informatie op www.givtapp.net. Scan onderstaan-
de QR code via smartphone: In de Schakel wordt ook uit-
gelegd hoe de app werkt. Het collectegeld kan ook worden 
overgemaakt op IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. 
Diaconie De Voorhof. 
Collecte zondag 6 december 2020:  
1e Collecte: Kerk in Actie  (Kinderen in de knel) Nederland - Kinderen betrekken bij diaco-
naat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het 
leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen 
kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kin-
deren in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt 
Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen 
van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen 
voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al 
op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
3e Collecte: KND-collecte 
 
Oecumenische Adventszangdienst op zondag 6 december 2020  
In De Voorhof Aanvang 19.00 uur 
Voorgangers:         Marcel Sarot, Marten Jan Kooistra 
Organist/pianist:    Adrie Duizendstra,  Fluitiste: Trees Meijer 
Zangers:                 Ton Kaljee, Angelique Martina, Hilde van de Berk,  Fred Slaghekke 
Zingen:  
Lied 439. 1, 2, 3 en 4 / GvL 485,   Kyrielied 463,   
Lied 427: 1 t/m 6 / GvL,                   Lied 448: 1, 3, 5, 7 en 9,   
Lied 409 GvL,      Lied 1005,   
Slotlied: Lied 510 GvL 1,2 en 3 
 

Kinderkerstfeest: Het loopt dit jaar allemaal anders dan andere jaren. We willen toch met elkaar 

kerst vieren. Jullie boffen! Omdat jullie allemaal onder de 13 jaar zijn, mogen jullie bij elkaar 
komen. Zondag 20 december stond er een jopbasics gepland voor groep 7 en 8. We willen jullie 
nu allemaal uitnodigen, dus alle groepen van de basisschool zijn zondag 20 december om 10:00u 

in de soos van de kerk. We willen dit coronaproof laten verlopen, dus wel wat afspraken: 
- Meld van tevoren dat je komt, bij Arieene Koelewijn of Janneke Smit, of stuur een mail naar 

kindernevendienst@pkndevoorhof.nl  
- Helaas is er voor jullie ouders geen plek in de herberg (tenzij je dit van tevoren gereserveerd 

hebt).... Wij staan bij de deur van de kerk klaar om je op te wachten en blijven bij jullie totdat 
papa/mama je weer komt ophalen. Kinderen die zelf naar huis kunnen Graag!! Wij willen best 

een appje sturen als ze veilig aangekomen zijn/ weer naar huis gaan.  
Wat gaan we doen? We gaan een stukje dienst meekijken. o.a. het kinderverhaal. Dit doen we in 
de soos via de online kerkdienst. En verder gaan we  knutselen, spelen en praten met elkaar. Zo-

dra de kerkdienst uit is zijn we klaar.  Tot dan!! 

Opgeven voor deelname aan de kerkdienst: Op advies van de classis Utrecht en volgens de 
richtlijnen van de Veiligheidsregio Utrecht en richtlijnen RIVM kunnen er maximaal 30 ge-

 
meenteleden incl. medewerkers worden toegelaten tot de kerkdiensten. U moet zich echt opge-
ven voor de dienst, anders kunnen wij u helaas niet toe laten. De inschrijving stopt op vrijdag-
avond om 19.00 u. voorafgaand aan de dienst. Opgave kan via de link op de website van De 
Voorhof of per telefoon nr. 06 5206 3119. We vragen u, uw naam, adres en telefoonnummer op te 
geven en met hoeveel personen u wilt komen. Alleen gemeenteleden uit een gezin, die op hetzelf-
de adres wonen mogen bij elkaar zitten. Neemt u uw kinderen (basisschoolleeftijd) mee, wilt u hen 
dan apart vermelden in het vak opmerkingen. Is de dienst vol op het moment dat u zich wilt aan-
melden, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst.  
 
Amnesty International:   SCHRIJF THUIS! Op zaterdag12 december houden we onze jaarlijkse 
Amnesty Write for Rights actie. Dit jaar gaat het iets anders in verband met Corona. U kunt voor 7 
december intekenen op een pakket van 3 of 4 brieven inclusief postzegels, zodat u thuis brieven 
kunt schrijven. U kunt uw bestelling doorgeven via de mail: menjmaasland@hotmail.com of tele-
fonisch bij Anja Veltman tel. 033 2863949. Bestelling kan thuis bezorgd worden of opgehaald bij 
Jacob Catslaan 7. Ook kunt u op 12 december bij het Cultuurhuis een pakket ophalen tussen 
11.00-13.30 uur. De  opening van de schrijfactie door onze burgemeester  mevrouw T. Cnossen is 
online te volgen tussen 11.30 en 12.30 uur. De Link hiervoor ontvangt u via de mail en Facebook. 
We hopen op veel aanmeldingen om thuis brieven te schrijven voor mensen die onterecht vast 
zitten of bedreigd worden, omdat zij hun mening uitten! Amnesty werkgroep Woudenberg.  
 
Oliebollen!!! Oliebollen!!! Oliebollen!!!  Goed gelezen. Dit najaar was er geen najaarsmarkt, 
geen rad van fortuin en geen oliebollen, dat was jammer. Daar moesten we iets aan doen. Het is 
gelukt om eind December toch heerlijke oliebollen en appelbeignets aan te bieden. De oliebollen 
en appelbeignets kunnen worden afgehaald op 30 en 31 december bij de Voorhof. Vanaf vandaag 
kunt u oliebollen en appelbeignets bestellen op de volgende manier:  
- Online via www.pkndevoorhof.nl/oliebollen. 
- Via telefoonnummer: Lammy Holl, 06-50528240, Henny Voogt, 06-14439911. 
Door middel van het bestelformulier (die zat als bijlage in “de Schakel” van vorige maand), in te 
leveren op de daarop vermeldde adressen of in de box in de kerk. Ook verkopen we de oliebollen 
op de dag zelf zonder bestelformulier bij De Voorhof en de Kringloopwinkel.. 
Laten we het jaar 2020 op een heerlijke manier afsluiten. 
 
Inloopochtend: Elke donderdagmorgen van 10-12 uur is er een inloopochtend in De Voorhof, het 
stiltecentrum in zaal 1 is dan geopend. Tijdens een kopje koffie of thee kunt u elkaar ontmoeten, 
ook zal een van de predikanten aanwezig zijn. We houden altijd rekening met een corona-veilige 
afstand tot elkaar 
 
Enquête: In deze tijd waar we elkaar maar weinig tegenkomen en/of spreken, is er bij de kerken-
raad de behoefte ontstaan aan informatie. Om toch uw stem te horen houden we in de komende 
periode een enquête. Wij roepen u op om daar vooral aan mee te doen.  
U vindt de enquête op www.pkndevoorhof.nl/enquete.  
 
Kerstwensboom: Zaterdag 5 december zal een kerstboom buiten voor de Voorhof geplaatst wor-
den. Doel van de kerstboom is om er een Kerstwensboom van te maken. Hoe en welke stappen 
hier voor gedaan worden,  krijgt u de komende weken  via de zondagsbrief en/of de website infor-
matie over. 
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