
 

 
 
 
 
 
 
Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar: 
 
 
   
  
 
Liturgische Bloemschikking:  
Thema: In een ander Licht 
Het morgenlicht schijnt. De zoon van Zacharias en Elisabeth is geboren. 
Maar nog steeds kan Zacharias niet praten. 
Pas op de 8e dag, wanneer de baby zijn naam krijgt, krijgt Zacharias zijn stem weer 
terug:  Johannes zal hij heten. 
In de schikking  is bij de zon een tere schikking met klimopbladeren op een bedje van 
mos en in het midden een lichtgekleurde bloem. 
Kleur van de lichtende zon, als verwijzing naar de geboorte van Johannes. 
De losse stenen voor de schikking staan voor het opheffen van de verstening 
waarin Zacharias gevangen zat. 
 
 
Berichten uit de Gemeente: 
-  
 
 
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.  
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19 december 2021 
 

Vierde Zondag van Advent 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
10.00 uur   
Voorganger                         : ds. Pieter Koekkoek 
Ouderling van dienst               : Arend Hoogers 
Diaken          : Erna Banning, Jan Holl 
Orgel/Piano                 : Berend van Surksum 
Zang                                                 : Angelique Martina, Ton Kaljee 
Muziek              :         

Lector                    : Anneke Bos 
Kindernevendienst         :  Peter van der Krans 
Koster, Gastvrouw/heer : Bert van Ravenhorst, Anneke Bos 
Beeld, Beamer                  : Jozef Jan Vonhof, Jan van Bentum 
Geluid          : Martin Standaart 

 
Zingen 

Aanvangslied: Psalm 19:1,2 
Kyrie:  
Gloria: Lied 433:1,3,5 

                            Kinderverhaal: naar Lukas 1:57-80 
       Projectlied     : “Wij bidden om verhalen” 
       Wij bidden om verhalen 
       vol hoop en goede moed. 
       God laat zijn licht hier stralen, 
       Hij komt ons tegemoet. 
 
       Een boek met mooie woorden 
       met plaatjes en een lied: 
       zo laat God van zich horen, 
       want Hij vergeet ons niet. 
 
        Lezing      : Micha 5:1-4a 
         : Lied: 498:1,3,4 
         : Lied 158b 
        Slotlied      : Lied 461:1,2,4 
 

 

 

Kinderkerstfeest: 

Hallo kinderen en (groot)ouders, Wij willen graag een kinderkerstfeest met jullie vieren. Dit 

gaan we doen op zondag 19 december om 15:30 in De Voorhof. Dit feest is voor alle kinderen 
van de krabbeldienst (en per kind één ouder), de kindernevendienst en kinderclub (dus tot 
groep 8). Tijdens de dienst gaan we in groepjes uit elkaar. We sluiten gezamenlijk af en eten 

dan nog een pannenkoek. Het programma duurt tot ongeveer 16:45  
Het wordt hartstikke gezellig, dus geef je op! Dit kan bij Arieëne, Janneke of Rob.  

Of per mail: kindernevendienst@pkndevoorhof.nl  

 

 

 
 
 
          etiket 

 
 
 
 
         etiket 

 

mailto:Pieterkoekkoek@gmail.com
mailto:dskooistra@mjkooistra.nl
mailto:kindernevendienst@pkndevoorhof.nl


 
Informatie over De Voorhof :  www.pkndevoorhof.nl                                     

Redactie zondagsbrief: Ab en Marijke van den Pol.   E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                       
                                Kopij voor donderdag 18.00 uur  s.v.p. 

Collecte: 
1e Collecte: Adventscollecte Protestantse Kerk Jong Protestant: Jongeren door-
leven het verhaal van Kerst Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld 
over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel 
van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de 
KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het 
Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze 
waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vre-
de mogelijk maakt.  
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.  
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets extra’s 
verdienen.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Voedselbank December 2021:   
Gelukkig weet u het ook; alles is relatief. Bijvoorbeeld: Als er nog maar  één  haar op je hoofd 
kriebelt dan is dat  echt weinig. Maar kom je  een haar tegen in de soep dan is dat er meer dan  
één te veel! Die mogelijkheid sluiten we  volkomen uit want we vragen deze maand om soep in 
blik of pak. Welke soort of smaak is aan u. En geen haar op ons hoofd die de kans krijgt dit in de 
soep te laten lopen. Hartelijk dank al vast. 
 
ZWO en Diaconie in de Adventstijd:  
Dit jaar vragen de Diaconie en ZWO in deze tijd uw aandacht voor het project ‘Geef Licht´ van 
Kerk in Aktie. De opbrengst naar het project ‘Vluchtelingenkinderen in Griekenland’. Wereld-
wijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht. Kerk in Actie zet zich samen met lokale 
kerken en partners in om vluchtelingen overal ter wereld hulp te bieden: in hun land van her-
komst, tijdens hun vlucht en in Nederland. De komende periode staan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland centraal. “Hun situatie is zo urgent,” zegt De Groot van Kerk in Aktie. “We geloven 
dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, kleding, zorg en 
onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van 
herkomst. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt 
u In de Adventstijd staat de bekende melkbus weer in de hal van de kerk. Tijdens de momenten 
dat de kerk open is, kunt u uw bijdrage in de bus doen of overmaken op de rekening van de Dia-
conie (IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof) o.v.v. Vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. 
 
 Inloopochtend:   
Van week tot week zal bekeken worden of dit door kan gaan. Natuurlijk op anderhalve meter 
afstand. Op donderdagochtend tussen 10-12 u. kunt u in de hal van De Voorhof terecht om een 
kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Ook zal een van de predikanten proberen 
aanwezig te zijn om, wanneer u dat wilt, met u in gesprek te gaan.  
 

De Voorhof en de Coronamaatregelen: 
Sinds 28-11-2021 kunnen slechts 40 bezoekers bij de diensten aanwezig zijn. 
- Opgeven voor de diensten is weer noodzakelijk en kan tot vrijdag 19.00 u. voorafgaand aan de 
dienst, dit kan via de link op de website of telefonisch via nr. 06 5206 3119 
- Bij binnenkomst: Handen ontsmetten, mondkapje dragen, 1,5 m. afstand houden tot elkaar 
Volg waar nodig de aanwijzingen van de koster op. 
- Als de CO2 waarde tijdens de dienst te veel oploopt moeten we extra ventileren. Het kan daar-
door kouder worden in de kerk, houdt daarom een jas of sjaal bij de hand. 

 
 
- Alleen het slotlied mag meegezongen worden. Door de zanggroep zingt de andere liederen. 
- Wij vragen u dringend om, wanneer u of een van uw huisgenoten Corona of corona gerelateer-
de klachten heeft, de kerkdiensten niet te bezoeken. 
 
 
Avonddiensten alleen via Kerk-TV live: 
Zolang winkels en openbare gebouwen om vijf uur moeten sluiten worden de avonddiensten niet 
fysiek gehouden, maar alleen uitgezonden via Kerk-TV live. Dit kan betekenen dat de Kerst-
nachtdienst en de Oudejaarsavonddienst ook alleen maar digitaal worden uitgezonden. 

Kerstavonddienst op 24 december begint om 22.00 u. 
Oudejaarsdienst op 31 december begint om 19.30 u. 

 
 
Contactmiddag: 
De kerstmiddag van de contactgroep, die gehouden zou worden op dinsdagmiddag 21 dec. gaat 
niet door.   Ineke van den Arend. 
 
     
Oliebollen: 
We gaan 30 en 31 december in De Voorhof weer oliebollen en appelbeignets verkopen. 
We verkopen van 9.00 tot 16.00 uur 
Wie wil bestellen kan Jantine Engel bellen. Watsappen mag ook. Tel.06 - 10818656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


