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Kerst 2020 

    
Liturgische bloemschikking : 
Het is feest, het is eindelijk feest: we hebben er lang naar uitgekeken, maar vandaag is Jezus 
geboren: dat is wereldnieuws!! De liturgische kleur is wit: witte kleden, witte bloemen. Wit is 
de kleur van Feest, van Licht en Vrede. Eén grote witte kaars staat hoog te branden. 
In de schikking staan veel witte bloemen, zoals rozen (zuiverheid), Violieren, Chrysanten, ver-
mengd met het groen van de kersttakken, conifeer en taxus. ( groen is de kleur van hoop, groei 
en leven) Takken van de wilg met witte katjes vormen de verbinding tussen hemel en aarde. 
In de schikking daarvoor is in een ronde schaal een stralend witte bloem van de Amaryllis ge-
plaatst, wit als het Licht wat op aarde is gekomen. 
De bloem is ingebed in stro, verwijzend naar de stal waarin Jezus is geboren. 
Aan de rand bloeien witte kerstrozen, als geschenk voor het nieuwgeboren kind. 
Er is gekozen voor een ronde schaal omdat deze symbool staat voor de oneindige (cirkel) lief-
de van God voor alle mensen op de hele wereld (ronde vorm van de aarde). 
 
Bloemen:  De bloemengroet gaat 25 december naar  
Ds. Marten Jan Kooistra en Ds. Pieter Koekoek    
 
Berichten uit de Gemeente: 
- Mevr. N van der Pol - van der Lee (De Nieuwe Poort 54) is weer thuis.  
 
Voedselbank Januari 2021:  
Even bijkomen van alle drukte de afgelopen dagen? Dat doen we dan toch even op de oude, 
klassieke wijze? Met een kopje koffie erbij. En dán  komen we weer op gang. We hopen dat u 
ook dit jaar er weer de gang in wilt zetten voor de voedselbank. Het is duidelijk; het is hard 
nodig, nog meer dan voorheen. Het jaar 2020 is nagenoeg voorbij gevlogen dus nu het moment 
om u namens de voedselbank hartelijk dank te zeggen voor uw bijdrage. Geweldig! Mo-
gen  we ook in 2021 weer op u rekenen? Ennuh.......rekenen , dat is toch veel leuker dan reke-
ningen? Voor de goede orde: in  Januari heel graag koffie, koffie en alles wat ruikt en smaakt 
naar koffie. Hartelijk dank. 
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. 
 
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 ge-
bracht.  
 
Uit de kerkenraad: 
Voor ons aller veiligheid heeft de kerkenraad, na de afgekondigde strengere coronamaatrege-
len 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 gehouden.  
 
Kerkdiensten volgen: 
Een livestream van alle kerkdiensten is te volgen via: Kerk TV  (zie de site)  
of via : kerkdienstgemist.nl     https://kerkdienstgemist.nl/stations/167 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/167


 

Kerstnacht: 24 december 2020 aanvang 22.00 uur 
We volgen in deze dienst als in een nieuwsrubriek de gebeurtenissen in Israël. Steeds zijn er nieu-
we gebeurtenissen. We zien de beelden en een verslaggeefster ter plaatse vertelt ons er over. We 
reizen van Jeruzalem naar Nazareth, Bethlehem en Rome. In de studio gaat een gespreksleider in 
gesprek met 2 deskundigen over de vraag wat dit alles te betekenen mag hebben. Tussen de sce-
nes door worden liederen gezongen.  
 
Kerstmorgen: 25 december 2020 aanvang 10.00 uur 
In de kerstnacht is, zoals we gehoord hebben in de voorgaande dienst, een kind geboren, maar er 
zijn vervolgens nog allerlei dingen gebeurd rond Bethlehem. Opnieuw zien we de beelden en de 
verslaggeefster ter plaatse vertelt ons erover. Ook de gespreksleider en de deskundigen zitten 
weer in de studio om na te denken over de wonderlijke gebeurtenissen van de afgelopen nacht. 
ook nu worden tussen de scenes door de  liederen gezongen. 
 
Medewerkenden in beide diensten: 
Voorgangers   : Ds Marten Jan Kooistra, Ds Pieter Koekkoek 
Ouderling   : Leny de Koeijer, Arend Hoogers 
Diaken   : Gerry Thiescheffer, Jan van Bentum 
Piano    : Jaap van Dijk,  Piet de Vries 
Zang    : Ton Kaljee, Betting Kroese, Anneke Methorst, Marinka Grünbauer, 
                                         Hilde van de Berk 
Gitaar   : Dorith Streef, Janette Maijen 
Mondorgel/Klarinet/Jambee: Werner van der Burgh   
Saxofoon   : Petra Meeuwse 
Trompet   : Guido Grünbauer 
Verslaggeefster/regie : Mirjan Schep     
Gespreksleider  : Peter van de Krans 
Geluid   : Jaap Siegers, Andre van Dijk 
Beeld, Beamer  : Ab van den Pol, Johan Schep,  
 
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 uitge-
sproken in de dienst. Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde om-
schrijving worden gegeven. 
 
Collecte:  
Kerstnachtdienst : KERK IN ACTIE, Kinderen in de knel, zie hieronder. 
Eerste Kerstdag 2020:  
1e 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 misbruik of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij 
onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!  
2e Collecte: CvK, Duurzaamheidsfonds. Dit is opgezet om de renovatie en 
verduurzaming van ons kerkgebouw uit te bekostigen.  
3e Collecte: KND-collecte 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO0 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof. 

 
Zondag 27 december 10.00 uur 
  
Predikant          : ds. Aleida de Hoog 
Ouderling van dienst                           : Cor Kwakernaak 
Diaken                                         : Marja Overeem 
Orgel/Piano                      : Wim van Hoek 
Koster          :  Alexander Mateman 
Lector             : Annemiek van der Walsem 
Zang                                : Ton Kaljee, Hilde van de Berk 
Kindernevendienst             : Geliene Boshuizen 
Beeld, Beamer                               : Mirjan Schep, Josef Jan Vonhof 
Geluid                                 : Martin Standaart 
Zingen  
Aanvangslied                     :  Lied/Psalm 89: 1 en 2 
             : Lied/Psalm 89 : 3 
Gebed om ontferming met kyrie Taize nr 12 
            : Loflied :  481: 3   
Kinderverhaal 
            : Lied 159a: 1 
Schriftlezing            : Lucas 2 : 33-40 
            : Lied 159a: 2 
            : Lied 908: 1, 3, 6 en 7 
Slotlied                 : Lied 435: 2 en 4    
 
Collecte: 
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 de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
3e Collecte: Kindernevendienst collecte. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Bloemen:  
 
 
Voorhof ontmoeting: Online kerst-gezelligheid: 
Op 3e kerstdag, zondag 27 december is er om 11.00 uur online kerst-gezelligheid. 

Doe mee en wie weet verdien je nog een kerstcadeautje. Geef je op dan zorgen 
we dat je erbij kunt zijn. ontmoeting@pkndevoorhof.nl of bel 06-11286220. 
 
Oliebollen!!! U kunt nog steeds oliebollen en appelbeignets bestellen  - Online via 
www.pkndevoorhof.nl/oliebollen., per telefoonl.: Lammy Holl, 06-50528240, Henny Voogt, 06-
14439911 of het bestelformulier ( 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 wor-
den 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 Kringloopwinkel.. Laten we het jaar 2020 op 
een heerlijke manier afsluiten. U kunt ook afrekenen met collectebonnen. 

mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com
mailto:dskooistra@mjkooistra.nl
mailto:ontmoeting@pkndevoorhof.nl
http://www.pkndevoorhof.nl/oliebollen


Donderdag 31 december 19.30 uur  
  
Predikant      : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van      : Rob Koelewijn 
Diaken                                     : Marja Overeem 
Lector            : Anneke Bos          :  
Orgel/Piano                 :  Berend van Surksum 
Koster      : Anton Veldhuizen 
Zang                            : Hilde van de Berk, Marinka Grünbauer en  
          August Wijnberg 
Saxofoon                   : Petra Meeuwse 
Beeld, Beamer       : Ab van den Pol, Elizabeth Kooistra 
Geluid                           : Ronald Maijen 
 
Thema:    In Gods hand geborgen.. 
 
Aanvangslied       : Psalm 121: 1, 2, 3 en 4  
Lezing        : Psalm 90: 1-2, 5-9, 13-15 
         : Psalm 90: 2, 6, 8 
Gloria         : Lied 487: 1, 2 en 3 
Schriftlezing        : Numeri 6: 22-27 

       : Lucas 2: 21 
         : Filippenzen 3: 13-16 
         : Lied Geroepen om te zingen 150: 1, 2 en 3 
         : Lied Geroepen om te zingen 188: 1, 2 en 3 
Gebeden met        : Lied 1006 ´Onze Vader´  
Slotlied        : Lied 245: 1, 2 en 3 
 
Collecte 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieve mensen van de Voorhofgemeente, 
Op het moment van dit schrijven zijn er nog enkele uitdeelvrijdagen te gaan in 2020.  
Een jaar waarin we allemaal veel meemaakten vanwege het Covidvirus. 
Ondanks alle ellende en zorgen konden we de voedselbank gelukkig open houden. Middenstan-
ders, verenigingen, kerken en particulieren bezorgden ons heel veel artikelen om uit te delen. 
Geweldig dat jullie ook iedere week weer artikelen bezorgden om in de pakketten te doen. Weke-
lijks konden we zo mooie pakketten samenstellen en aan de klanten overhandigen. 
Namens de klanten en vrijwilligers van ‘Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel’ heel harte-
lijk bedankt en alle goeds toegewenst voor 2021! 
 
 

 
 Zondag 3 januari 2021  10:00 uur 

 
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst                           : Alice Bossema 
Diaken                                         : Anneke Boeve 
Lector                : Carolina van der Krans         
Kindernevendienst          : August Wijnberg 
Orgel/Piano                      : Jaap van Dijk 
Koster            :  Albert Timmerman 
Zang                                :  
Beeld, Beamer           : Jaqueline van Ledden, Reinier Vunderink 
Geluid                               : André van Dijk 
 
Zingen 
Aanvangslied          : Psalm 72:1,3 
Gloria           : Gezang 518:1,2 
Kinderverhaal 
1e Schriftlezing         : Jesaja 60:1-6 
           : Lied 444:1,3,4 
2e Schriftlezing         : Matteus 2:1-12 
           : Lied 520:1,2,4,5,6 
           : Lied 506 
Slotlied          :  Lied 871 
 
 
Collecte 
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, waar onder ook de activiteiten vallen die de kerk  verricht 
om de jeugd binnen onze kerk te activeren.  
3e Collecte: Kindernevendienst collecte. 
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Bloemen:   
 
 
Voorhof ontmoeting: Online nieuwjaarsontmoeting: 
Zondag 3 januari om 11.00 uur kunnen we elkaar online ontmoeten en elkaar goede wensen ge-
ven. Als er veel mensen meedoen, gaan we in groepjes. en je kunt zolang mee doen, als je wilt. 
Geef je op via ontmoeting@pkndevoorhof.nl of bel 06-11286220.  

 
 
 
 

Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
 Kopij voor donderdag 7 januari 18.00 uur  s.v.p. 
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                Woudenberg, 22 december 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle leden van de kerken,  
 
In deze dagen voor Kerst ligt het jaar 2020 bijna achter ons maar geen volle kerken en massale 
samenzang zoals we gewend zijn met de feestdagen. Het coronavirus heeft ons land nog steeds 
stevig in zijn greep en ook in Woudenberg is het aantal besmettingen hoog. “Nederland gaat op 
slot”, zei premier Rutte vorige week en we blijven allemaal zoveel mogelijk thuis.  
Kerst wordt volgens de paus dit jaar gevierd met ‘beperkingen en onbehagen’ maar hij hoopt 
dat het daardoor religieuzer en echter wordt. Daarbij verwijst hij naar het Kerstverhaal en de 
zorgen en ontberingen die Jozef en Maria destijds hadden. Dat was bepaald geen rozengeur en 
maneschijn. Toch hielden geloof, hoop en liefde hen op de been.  
Graag sluit ik mij aan bij de oproep van minister Grapperhaus (Eredienst) om geen fysieke 
kerkdiensten te houden. Het bij elkaar op bezoek gaan na afloop van de kerkdienst met meer 
dan het toegestane aantal mensen kan ook een oorzaak zijn van besmetting met het coronavirus 
dat op dit moment razendsnel om zich heen grijpt.  
Ik roep iedereen op zich aan de maatregelen te houden en solidair te zijn ook als u gezond bent.  
Ik heb grote waardering voor alle kerken die gehoor gaven aan de oproep kerkdiensten digitaal 
te organiseren en slechts met een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig te zijn. De Wou-
denbergse kerken hebben laten zien dat de kerk meer dan een gebouw is en vooral een gemeen-
schap van mensen die het kerkzijn op een nieuwe manier vorm geven. Door hulp te bieden aan 
inwoners die door corona aan huis gekluisterd werden, zelf ziek of hun huisgenoot.  
Onder de kerkleden werden nieuwe talenten aangeboord. Technici om de uitzending te verzor-
gen, voorzangers en andere muzikanten zijn onmisbaar in deze tijd van digitale kerkdiensten. 
Natuurlijk missen we het samenzijn, het samen zingen en een praatje maken voor of na de 
kerkdienst. Maar wat een kansen biedt de digitale kerkdienst om drempelloos velen te berei-
ken. Hoe fijn het ook is dat deze digitale mogelijkheden er zijn, het betekent nogal wat voor het 
samenzijn, dat juist in de kerk zo belangrijk is. Zeker in deze Adventstijd, waarin we toeleven 
naar Kerst, is het moeilijk dat u als gemeente niet kunt samenkomen op de manier zoals u dit 
gewend bent. Dat realiseer ik mij maar al te goed. Maar de tijd komt waarin we weer kunnen 
doen wat we nu zo missen en naar verlangen.  
2021 is het jaar van hoop en licht aan het eind van deze coronatunnel.  
Ik wens u met Kerst en in het nieuwe jaar 2021 dat licht en vooruitzicht toe.  
Houd vol, blijf gezond en wees er voor elkaar, op afstand dichtbij!  
 
Met vriendelijke groet,  
Burgemeester Titia Cnossen 

 
  


