
 

 

Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar   
 
    
 
Liturgische bloemschikking : 
Op deze 3e Advent mogen we blij zijn, daarom is de liturgische kleur op deze zondag 
roze, de kleur van blijdschap. We mogen ons al verheugen op het kerstfeest: het feest 
van het nieuwe begin. Dit is in de schikking te zien aan het roze kleed bij het paarse en 
er bloeien roze bloemen van de cyclaam. De kronkeltakken van de afgelopen weken 
zijn verdwenen en daarvoor in de plaats staan mooie rechte takken van de wilg met 
zilverwitte katjes, als beeld van de vrede. Ze zijn geplaatst op een bed van groen mos, 
symbool van groei en nieuw begin. Ze wijzen naar de hemel en vormen zo de verbin-
ding tussen hemel en aarde. Bij de schikking branden 3 kaarsen. 

       
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 na een lange periode van ziekenhuis en revalidatie weer 
thuis. Met haar gaat het weer de goede kant op, maar Mieke is wel snel vermoeid. 
Mocht u haar een keer willen bezoeken neem dan van tevoren even contact op. 
 
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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13 december 2020 
 

Derde Zondag van Advent 

10.00 uur   
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
Predikant           : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                           : Rob Koelewijn 
Diaken                                          : Jan Holl, Erna Banning 
Lector                      : Berthe Strengers 
Koster / Gastheer              : Bertus Brouwer / Roel van Woudenberg 
Orgel/Piano                      : Piet de Vries 
Muziek              : Jannette Maijen 
Zang               : Angelique Martina, Betting Kroese 

Kindernevendienst    :  
Beeld, Beamer    : Jacqueline van Ledden, Jan van Bentum  
Geluid                        : Ronald Maijen 
 
Zingen 
Aanvangslied     : Psalm 85:1,3  
Kyrie afgewisseld met : Lied 893 
Gloria      : Lied 450 
Kinderverhaal    : Jesaja 65:17-25 
Kinderlied     : ‘Advent is kijken naar wat komt’ 

     Lezing:         : Johannes 3:22-30 
            : Lied: 456b:1,2,7,8 
            : Lied: 126a 
             Dankgebed met Onze Vader: Maak alles nieuw 
               Slotlied         : Lied  451:1,4,5 
 
 
 
Kerstwensboom bij de Voorhof: 
Heb je het al gezien? Bij De Voorhof (Nico Bergsteijnweg 139) staat een kerstboom; we noe-

men het “de Kerstwensboom”. In deze corona tijd wordt er veel gewandeld in Woudenberg, 
neem deze boom eens op in de route! 

Vanaf 12 december mogen er wensen in de boom gehangen worden; wat zou het mooi zijn als 
de boom vol komt te hangen met kerstwensen! Wil je iemand ‘in het licht zetten”? nodig die 

persoon dan uit om eens samen naar de boom te lopen en hang een kaartje met een wens in de 
boom.  Een mooi moment om met iemand te delen.  Zelf een wens voor iemand anders in de 
boom hangen kan natuurlijk ook. Wanneer u op het kaartje zet voor wie de wens bedoeld is, 

dan zorgen wij dat deze bij die persoon wordt bezorgd wanneer de boom wordt weggehaald op 
28 december.  Vertel iemand ook dat je aan hem/ haar hebt gedacht en een wens in de boom 

hebt gehangen, dat kan net een lichtpuntje zijn in deze donkere tijd. 
Bij de boom staat een bak met kaartjes en lintjes die gebruikt mogen worden. Wanneer u zelf 

een kaart meeneemt doe daar dan een plastic zakje omheen zodat het weer geen schade aan-
richt.  
Wilt u nog even met iemand verder praten? Dat kan, op donderdagochtend (van 10-12) en vrij-

dagochtend van 9-11 is de kerk open. Op donderdagochtend  is er ook een predikant aanwezig.  
We hopen dat we met deze kerstwensboom een nieuwe traditie starten in Woudenberg: laten 

we elkaar het goede toewensen. 
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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 13 december 2020:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat. Denk hierbij vooral aan (geldelijke) ondersteuning van con-
tactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen 80+ / langdurig zieken / mensen 
die hun partner of kind hebben verloren, ondersteuning van individuele personen, kosten (nood)
fondsen en overige vaste bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
3e Collecte: KND-collecte 
 
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 uitnodi-
gen, 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 het-
zelfde 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 aanmelden, dan kunt u zich wel direct inschrijven voor een volgende dienst.  
 
Nieuws van Amnesty Werkgroep Woudenberg:  
Het is weer de tweede zondag van de maand, dus Amnestyzondag. Ook al kunnen we niet aan-
wezig zijn in “de Voorhof” om handtekeningen te verzamelen, toch willen we ook nu aandacht 
vragen voor Amnesty International. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Zonder jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken 
onze petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. 
Doe mee en ga naar www.amnesty.nl en bekijk de acties. Amnestygroep Woudenberg.O 

 
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 olie-
bollen 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 bestel-
len 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:  
15 december a.s. sluit de inlevertermijn. Kijk op www.pkndevoorhof.nl/enquete  
en vul hem in. Maak gebruik van de gelegenheid en laat uw mening ook meewegen. 
 
Noodhulp India:  
De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Toen India eind maart in 
lockdown ging, raakten honderden miljoenen mensen in ieder geval tijdelijk hun inkomsten kwijt. 
Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kastelozen of Dalits genoemd, zijn de gevolgen ingrij-
pend. Ze kunnen zelf niet in hun noodzakelijke levensonderhoud voorzien. Onze broeder Raju en 
zuster Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) doen hun uiterste best om deze zeer 
kwetsbare groep medemensen te helpen. Inmiddels hebben zij veel gezinnen kunnen helpen, maar 
de nood blijft hoog. Er is al een bedrag van ongeveer € 3.000 aan giften ontvangen, waar we heel 
erg dankbaar voor zijn! Wilt u ook Raju en Shanti helpen in de vorm van financiële bijdrage? Dan 
kunt u uw gift overmaken naar rek. nr.NL04 RABO 0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, 
onder vermelding van ‘Noodhulp India’. Of een donatie in de melkbus, die in de hal staat. Namens 
de taakgroep ZWO wederom alvast hartelijk dank voor uw steun! 
 
Kerstspecial:  
Zaterdag 19 december a.s. zal een Kerstspecial worden uitgezonden vanuit De Voorhof vanaf 
19.00 uur. Het gaat om een kerstspecial voor alle Woudenbergers, waarbij ook een aantal Wou-
denbergse instanties voor het voetlicht gebracht worden. M.m. van 12 Woudenbergse muziekan-
ten. Tussen alle optredens door worden via vooraf opgenomen video’s divers e organisaties en 
personen als de brandweer, burgemeester, politie, verzorgingshuizen en anderen de gelegenheid 
geboden aan om hun kerstgedachte / boodschap via de livestream de huiskamer in te brengen. Een 
mengeling van 'wereldse' en 'christelijke' achtergrond dus, met het oog op de gehele Woudenberg-
se bevolking. 
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