
 

 

Bloemen:  De bloemengroet gaat vandaag naar   
 
 
 
Liturgische bloemschikking : 
Op deze 4e Advent horen we over de aankondiging van de geboorte van Jezus door 
de engel Gabriël. In de schikking wordt de boodschap, die de engel aan Maria brengt, 
verbeeld door rode takken (rood: de kleur van de Geest), geschikt in een gebogen, ont-
vangende vorm, als open armen. Vanuit die takken steekt een Amaryllisbol met een 
knop. Deze bol staat symbool voor het groeiende nieuwe leven in de schoot van Maria. 
Een groene halve mos bol en groene kersttakken staan voor hoop en verwachting van 
nieuw leven. De 4e kaars is aangestoken. 
 
Uit de kerkenraad: 
Voor ons aller veiligheid heeft de kerkenraad, na de afgekondigde strengere corona-
maatregelen van 14-12-2012 helaas moeten besluiten, om voorlopig geen bezoekers toe 
te laten in De Voorhof. 
Dit betekent, dat er tot nader bericht geen bezoekers meer bij de kerkdiensten aanwezig 
kunnen zijn en ook, dat er voorlopig geen inloopochtenden meer zullen worden gehou-
den. Wanneer we elkaar, al is het op beperkte schaal, weer kunnen ontmoeten, zullen 
we u hiervan op de hoogte brengen. 

       
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. N van der Pol - van der Lee (De Nieuwe Poort 54) is opgenomen in het zieken-
huis in Zeist. Ze is in afwachting van een revalidatieplek in een verzorgingshuis.  

- Fam. Schreuder (Veldschans 13) werd getroffen door corona. Jan heeft een paar da-
gen in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. Met beiden gaat het weer de 

goede kant op. 
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20 december 2020 
 

Vierde Zondag van Advent 

10.00 uur   
Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
Predikant          : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst                           : Alice Bossema 
Diaken                                         : Jan Holl 
Lector                      : Sierd Smit             
Kind van de zondag        : Sander Alewijn 
Koster          : Albert Timmerman 
Orgel/Piano                      : Berend van Surksum 

Trompet             : Guido Graubünder 
Zang      : Hilde van de Berk, Marinka Graubünder en  
                                         August  Wijnberg 
Kindernevendienst    : Peter van der Krans 
Beeld, Beamer    : Mirjan Schep, Reinier Vunderink 
Geluid                        : Martin Standaart 
 
Zingen 
Aanvangslied    :Psalm 8b: 1, 2, 3 en 4 
Kyriegebed met   : Lied 833 

                          Kinderen in het midden 
     Kinderverhaal n.a.v. Lucas 1: 26-36 
          : Lied ‘Advent is kijken naar wat komt’ 
     Schriftlezing      : II Samuël 7 1-16 
          : Lied 441: 1, 3, 7 en 10 
          : Lied 473: 1, 2 en 3 
     Gebeden met gezongen ‘Onze Vader’ 
     Slotlied       : Lied 444: 1-5 
 
 

Over deze dienst:  Thema:            Wat een geschenk...!!! 

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. Er is in ons land al jaren een groot woningtekort. Duizen-

den mensen zoeken een geschikte plek om te wonen en te leven, en daarom worden er continu 
huizen gebouwd. Op deze laatste Adventszondag staan we erbij stil dat God ook een 

'woningzoekende' is. Maar wie zal een huis voor Hem bouwen? Koning David wil het wel, 
maar daar steekt God een stokje voor. Het zal andersom zijn: de Heer zal voor hém een huis 
bouwen en zijn koningshuis zal eeuwig voortbestaan. Zelf heeft God altijd rondgetrok-

ken en is/was Hij aan geen plaats gebonden. Het is een merkwaardige spanning: het verlangen 
van God om rond te trekken, en de menselijke behoefte om voor Hem een plek te zoeken. 

Het evangelie verhaalt over Maria, dat meisje uit Nazareth dat de Heer wil dienen. Zij gelooft 
dat voor God niets onmogelijk is en daarom heeft God haar uitgekozen om in haar zijn tempel 

te bouwen. Voor Lucas begint dit verhaal in de hemel, met Gabriel (de Gabber/vriend van 
God). Gabriel wordt door God gestuurd om; ‘het beste nieuws’, aan Maria over te brengen. 
Het betekent wel dat het leven van Maria in dit verhaal totaal op z’n kop wordt gezet. Niets zal 

ooit meer zijn als vroeger. Tocht accepteert ze dit meteen, met de woorden: ‘Mij geschied-
de naar uw woord’. In het latijn staat er: Fiat mihi secundum verbum tuum’. Met ande-

re woorden Maria geeft haar fiat aan deze gang van zaken. Daarmee is het verhaal definitief 
begonnen De zoon van de Allerhoogste zal onder de mensen wonen Gezegend ben je, als je 

onderdeel bent van dat verhaal… Het beste nieuws, wat een geschenk. 
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Collecte zondag 20 december 2020:  
1e Collecte: ZWO Project 2021 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 afgelopen jaar voor de 
stichting in Colombia, en het andere jaar ligt de nadruk meer op het informeren van de gemeente 
over wat er gebeurt m.b.t. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Er zal in 
de komende maanden een nieuw project gekozen worden en zodra daar meer over bekend is, 
wordt u geïnformeerd. De collecte komt ten goede van dit nieuwe project. 
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het 
werk valt van de taakgroepen. Binnen onze kerk zijn vele 
taakgroepen actief om onze kerk te laten functioneren. 
3e Collecte: KND-collecte 
Geven met Givt of overmaken op IBAN NL45 RABO 
0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof. 
 
Kinderkerstfeest: 
Het geplande kinderkerstfeest van a.s. zondag (20 december) kan vanwege de coronamaatregelen 
helaas niet doorgaan. 
In de dienst van zondag zal wel wat extra aandacht voor de kinderen zijn, dus we hopen dat je 
thuis via de livestream meekijkt.. 
 
Elisabeth en Open Deur: 
Ook dit jaar zijn de mooie en inspirerende bladen Elisabeth en Open Deur beschikbaar.Helaas is 
het niet mogelijk deze magazines mee te nemen uit de hal van de kerk.Wilt u toch graag een blad 
ontvangen? Bel dan even naar Tiny van Dijk, tel. 286 3704, het wordt dan bij u thuis gebracht. 
 
Voedselbank December  
2020: Met de december  maand in het vooruitzicht gaan we nu al denken wat er met de kerstda-
gen  op de tafel kan worden gezet. En dan bedoel ik niet de inhoud van het liedje 'een potje  pot-
je, potje, potje met vet. Al op de tafel gezet‘. Wél gaan we deze maand uit van een 'heel vet’ re-
sultaat, 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 bijdra-
ge. 
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. 
 

Kerstwensboom bij De Voorhof: 
Heb je het al gezien? Bij De Voorhof (Nico Bergsteijnweg 139) staat een kerstboom; we noemen 
het “de Kerstwensboom”. In deze corona tijd wordt er veel gewandeld in Woudenberg, neem 

deze boom eens op in de route! Er mogen wensen in de boom gehangen worden; wat zou het 
mooi zijn als de boom vol komt te hangen. Wil je iemand ‘in het licht zetten”? nodig die persoon 

dan uit om samen naar de boom te lopen en hang er een kaartje met een wens in.  Een mooi mo-
ment om met iemand te delen.  Zelf een wens voor iemand anders in de boom hangen kan na-

tuurlijk 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 ie-
mand 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 om-

heen zodat het weer geen schade aanricht.  
 

 
De kerstwensboom is inmiddels door kinderen en volwassenen al regelmatig bezocht. Dat kan je 
zien door het aantal wensen dat in de boom hangt. Nog een  nagekomen bericht.  
Vanwege de corona maatregelen is er geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Voorhof. 

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 muzikan-
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. 

Oliebollen!!! Oliebollen!!! Oliebollen!!!   
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.  
De oliebollen en appelbeignets kunnen worden afgehaald op 30 en 31 december bij De Voorhof. 
Ook verkopen we de oliebollen op de dag zelf zonder bestelformulier bij De Voorhof en de Kring-
loopwinkel.. Laten we het jaar 2020 op een heerlijke manier afsluiten. 
 
Noodhulp India: 
De situatie in India door het coronavirus is nog steeds zeer zorgwekkend. Inmiddels ligt het aantal 
besmettingen op bijna 10 miljoen. 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 ingrijpend. 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 hel-
pen door het verstrekken van basisvoeding en het aanleggen van schoonwater - en sanitaire voor-
zieningen. Inmiddels hebben zij veel gezinnen kunnen helpen, maar de nood blijft onveranderd 
hoog. Inmiddels is er een bedrag van ruim € 3.000 aan giften ontvangen, waar we uiteraard heel 
erg dankbaar voor zijn! Wilt u ook Raju en Shanti helpen in de vorm van financiële bijdrage om 
dit goede werk te kunnen blijven voortzetten? Dan kunt u uw gift overmaken naar rekeningnum-
mer NL04 RABO 0372 4026 74 t.n.v. Diaconie De Voorhof, onder vermelding van ‘Noodhulp 
India’. Namens de taakgroep ZWO wederom alvast hartelijk dank voor uw steun! 
 
Kopij datum: 
I.v.m. kerst is de sluitingsdatum en tijd voor het aanleveren van kopij aangepast. 
dinsdag 22 december 20.00 uur. Het gaat om een dubbele zondagsbrief voor 14 dagen. 
De volgende zondagsbrief komt op vrijdag 8 januari 2021 

http://www.pkndevoorhof.nl/oliebollen

