
 

 
 
 

Bloemen:   
 
 
  
 
Liturgische Bloemschikking:  
 1e Kerstdag   Thema: In een ander Licht 
In de Kerstnacht hoorden we over de geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem. 
Engelen zongen in de nacht voor de herders in het veld. 
In de schikking bij de zon zijn witte rozen geplaatst. Zij verbeelden het engelenkoor. 
Er zijn sterren in de schikking geplaatst om aan te geven dat het in de nacht gebeurde. 
Vandaag horen we het vervolg: de herders gaan op weg en vinden het Kind in de stal. 
Voor de schikking van de zon is een kleine schikking met witte bloemen geplaatst: 
verbeeldend de geboorte van Jezus. Bij de schikking ligt stro, als beeld van de stal. 
En een witte doek verwijst naar de doeken waarin Jezus werd gewikkeld. 
De schikking ligt op twee bladeren van de vingerplant als verwijzing naar het gedragen 
worden door God. 
2e Kerstdag, Thema: In een ander Licht 
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. 
Het Licht schijnt overal. 
In de schikking is dat duidelijk te zien. Er is een grote zon geplaatst achter de schikking 
om aan te geven, dat Het Licht naar de wereld is gekomen om ieder mens te verlichten. 
Daarom is ook de bloemschikking uitbundig geworden. 
Hoge bloemen zijn aan de schikking toegevoegd om aan te geven, dat het Licht van 
God onder de mensen is komen wonen. 
 
 
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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De kerkdiensten met Kerst 
 
De komende dagen mogen we weer stil staan bij de geboorte van Jezus. Het verhaal van Kerst 
is overbekend. De volkstelling van keizer Augustus, de reis van Jozef en Maria (op een ezel) 
naar Bethlehem, de herbergier die vertelde dat er geen plek meer was, de geboorte in een stal 
met kribbe, os en ezel, herders op de velden van Efratha, wijzen uit het Oosten… Het zijn de-

tails die in een goed kerstverhaal bijna niet mogen ontbreken. Toch ontbre-
ken veel van deze details in de kerstverhalen van Lucas en Mattheus. Lucas 
vertelt niet over de herbergier, os en ezel, en de wijzen of koningen die in de 
stal komen; de wijzen worden alleen genoemd in Mattheüs, waar de stal dan 
weer niet genoemd wordt. Marcus vertelt ons niets over de geboorte en ook 
Johannes begint zijn evangelie op een andere wijze. 
Zijn de details in de kerstverhalen dan verzinsel en complete onzin..? Nee 
niet allemaal, sommige vinden wel degelijk een bepaalde oorsprong en grond 
in het Oude Testament. 
In Jesaja 1: 2 en 3 bijvoorbeeld: ”…de HEER heeft gesproken: Ik heb mijn 

kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund 
herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft 
in onwetendheid.” Op basis van deze tekst werd gezegd dat de os en de ezel Christus eerder 
zullen aanschouwen dan het volk. En zo zijn de os en de ezel waarschijnlijk in de kerststal 
terecht gekomen. 
 
In de Adventsperiode keken we over de schouder van Lucas mee in zijn ‘plakboek’. We ston-
den stil bij verhalen over Zacharias, Elisabet, Maria en Jozef. We hoorden dat af en toe de he-
mel opengaat. Dat gebeurde bij Zacharias, toen in de tempel een engel aan hem verscheen. Het 
gebeurde ook bij Maria, toen zij thuis bezocht werd door de engel. En in het verhaal van Kerst 
gaat de hemel opnieuw open, bij de herders, die in het veld op hun schapen passen. Het bijzon-
dere van Jezus’ geboorte wordt benadrukt doordat de hemel zélf deze blijde boodschap aan de 
herders komt vertellen. Ook horen ze een lied dat hemel en aarde verbindt: ‘Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde.’ Maar de verhalen van Advent en Kerst staan niet op zich-
zelf. Ze zijn allemaal ook onlosmakelijk verbonden met het Oude Testament. 
 
De verbinding tussen Oude- en Nieuwe Testament proberen we ook te leggen in de kerstdien-
sten van dit jaar. We hebben er een soort doorlopend verhaal van gemaakt, met zang, teksten, 
sketches, en korte momenten van uitleg en verduidelijking. We borduren voort op de Advents-
tijd.  
Tijdens de Kerstdiensten hebben we dit verder uitgewerkt en hebben we geprobeerd een ver-
binding te leggen tussen Zacharias & Elisabet en Jozef & Maria en hun naamgenoten in het 
Oude Testament. Vervolgens moet duidelijk worden dat de verhalen van het Nieuwe Testa-
ment, de geboorte én de weg van Jezus geworteld zijn in het Oude Testament. Tot slot hopen 
we de betekenis voor nu duidelijk te maken. Liederen en teksten worden soms ondersteund 
met foto’s.  
 
Ondanks dat we alleen online kunnen meevieren hopen we toch op mooie en inspirerende 
diensten…. 
 
Pieter en Marten-Jan 
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24 december Kerstnachtdienst 
 
22.00 uur Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  

 
Voorganger:  ds. Marten Jan Kooistra en ds. Pieter Koekkoek 
1e Ouderling:  Evert van Asselt 
Diaken:  Anneke Boeve  
Liturgische Schikking: Henneke Loosman en Els van den Burgh 
Lector:  Erna Veldhuizen/Sierd Smith 
Zacharias: Sierd Smit 
Elisabeth: Alice Bossema 
Maria: Erna Veldhuizen 
Jozef: Peter van der Krans 
Organist/pianist:  Berend van Surksum 
Dwarsfluit: Trees Meijer, 
Solisten: Ton Kaljee, Fred Slaghekke, Hilde van de Berk,  
 Angelique Martina 
Gitaar: Dorith Streef 
Saxofoon: Petra Meeuwse 
Ritme Arieëne Koelewijn 
Beamer: Jacqueline van Ledden 
Beeld Ab van den Pol 
Geluid:  Martin Standaart 
Koster:  Alexander Mateman 
 
 
 
Welkom en drempelgebed 
Aanvangslied: 477: 1, 2 en 5 
Bemoediging en groet 
Gebed 
Lied 433: 1 – 5  
Inleiding 
Lied: 467a 
Exodus 4:30  
Lucas 1: 18 en 22  
Aaron-Zacharias  
Lied 158c  
Exodus 6:23  
Leviticus 6:18  
Lucas 1:15 
Elisabeth-Eliseba  
Lied 741: 1 
Intermezzo, korte overdenking  
Lucas 1: 41-42 (Erna) 
Lied 157c: 1 – 9 
Lucas 1:19-21  

Jozef-Jozef  
Lucas 2: 1 – 3  
Lied 473a  
Mirjam- Maria  
Lucas 2: 6-7  
Lied 483: 1, 2 en 3 
Intermezzo korte overdenking  
Lied “What child is this” 
Dankgebed 
Lied 498: 1 – 5  
Zegen 
Muziek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eerste Kerstdag    
 
10.00 uur Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  

  
Voorganger:  ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten-Jan Kooistra 
1e Ouderling:  Cor Kwakernaak 
Diaken:  Tiny van Dijk 
Lector:  Gerda Streef 
Liturgische Schikking: Henneke Loosman en Els van den Burgh 
Augustus: Peter van der Krans 
Maria:  Erna Veldhuizen 
Herder:  Mirjan Schep 
Organist/pianist:  Piet de Vries 
Dwarsfluit: Trees Meijer 
Saxofoon: Nicolien Bouwmeester 
Ritme: Arieëne Koelewijn 
Gitaar: Jannette Maijen 
Solisten: Ton Kaljee, Hilde van de Berk  
Beamer:  Elizabeth Kooistra 
Beeld:  Johan Schep 
Geluid:  André van Dijk 
Koster:  Bertus Brouwer 
 
 
 
Muziek 
Stilte tot inkeer 
Welkom en drempelgebed 
Aanvangslied 486: 1, 2 en 4 
Bemoediging en groet  
Liturgische schikking 
Kyriegebed, met ‘nu zijt wellekome’ 
Gloria: Ere zij God 
Augustus  
Psalm 2: 1 en 4  
Jesaja 9:5-7  
Lied 473: 1, 2 en 3 
Intermezzo korte overdenking  
Lied 482: 1, 2 en 3 
Lucas 2: 8 

Herder  
Lucas 2: 10 – 12  
Herder 
Lied 481: 1 
Lied 485: 1-6 
Herder 
Lucas 2:18- 
Maria – Eva, Sara, Hanna  

Lied 738:1 
Intermezzo korte overdenking  
Lied 481: 2 en 3 
Gebeden 
Aankondiging collecte 
Lied 487: 1, 2 en 3 
Zegen 
Lied ‘Joy to the world’ 
 
 
Tweede Kerstdag 
10.00 uur Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof  
 
Voorganger:    ds. Marten Jan Kooistra 
1e Ouderling:    Rien Stuivenberg 
Diaken:    Ronald Maijen 
Lector:    Gerry Thiescheffer 
Kindernevendienst:    August Wijnberg 
Liturgische Schikking:   Henneke Loosman en Els van den Burgh 
Organist/pianist:    Wim van Hoek 
Dwarsfluit, Ritme, Gitaar: Trees Meijer, Arieëne Koelwijn, Jannette Maijen 
Solisten:   Ton Kaljee, Hilde van de Berk, Angelique Martina 
Beamer, Beeld   Elizabeth Kooistra, Jozef Jan Vonhof 
Geluid:    Jaap Siegers 
Koster:    Bertus Brouwer 
 
Muziek 
Stilte tot inkeer 
Welkom en drempelgebed 
Aanvangslied lied 476: 1, 2 en 3 
Bemoediging en groet 
Liturgische schikking 
Lied ‘Crying In The Chapel’ 
Gebed 
Lied ‘Mary did you know’ 
Kinderverhaal n.a.v. Lucas 2: 22 – 40  
Lied ‘Vrolijk kerstfeest voor iedereen’ 
Lied 478: 1 en 2 
Johannes 1: 1 – 10 
Lied 488: 1, 2 en 5 
Korte overdenking 
Lied Opwekking 689 
Gebeden 
Aankondiging collecte 
Slotlied 484: 1, 2 en 3 
Zegen 
Muziek 
 



 
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: Kerstnachtdienst en Eerste Kerstdag  
Kerk in Actie Kinderen in de knel Kom op voor kinderen in de knel Opgroeien 
met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld heb-
ben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen be-
schermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwets-
bare kinderen extra aandacht en steun.In de loop van 2021 maken we via de website en op ande-
re manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
Geven met Givt of overmaken IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 
 
Collecte Tweede Kerstdag:  
1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat: Betreft onder meer de volgende bestemmingen: (geldelijke) 
ondersteuning contactmiddagen ouderen, samen aan tafel voor iedereen, bloemen t.b.v. (80+, 
langdurig zieken, mensen die hun partner of kind hebben verloren), hulp aan individuele perso-
nen, vrijwillige hulpdienst, interkerkelijke Diaconale Hulpverlening, Noodfonds voor mensen in 
de problemen binnen Woudenberg en overige Diaconale ondersteuningen en bijdragen.  
2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook de extra kosten vallen die gemaakt worden 
tijdens de pastorale werkzaamheden en bij speciale diensten. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets ex-
tra’s verdienen.  
 
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. 
 
 
 
 
 

 
Kerkdiensten alleen digitaal vieren via Kerk-TV live: 
Tijdens de ingelaste persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. is bekendgemaakt dat Ne-
derland in lockdown is gegaan met ingang van zondagmorgen jl. om 05 uur. Deze maatregelen 
gelden in elk geval tot en met zaterdag 15 januari a.s. om 05 uur. 
De maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus 
op korte termijn te vertragen en de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. 
Om deze reden heeft onze kerkenraad besloten geen bezoekers meer tot de kerkdiensten toe te 
laten tot en met zondag 9 januari 2022. 
Spijtig dat we opnieuw geen fysieke kerkdiensten kunnen houden tijdens de kerst, maar er zijn 
een aantal prachtige on-linediensten in voorbereiding. We hopen dat u van diensten zult genieten 
en dat we ons op deze manier toch verbonden voelen met elkaar. 
De kerkenraad wenst u, ondanks dit alles, goede feestdagen toe en een gezegend nieuwjaar. 
 
Givt wordt → Appostel-app: 
Onze gemeente stapt over op het gebruik van de Appostel-app als aanvullende geefmogelijkheid 
voor de collecte. Het geven via de Givt is vanaf januari 2022 niet meer mogelijk. Op de website 
staat hoe u App kunt installeren en u vindt er ook een filmpje met uitleg. Of u nu thuis meekijkt 
vanaf de bank, of als u geen contant geld mee hebt tijdens de dienst. Met de Appostel-app kunt u 
gewoon blijven geven. Open de app, klik op 'Geef aan een collecte of doel' en kies 'Collecte in 
kerkdienst'. Klik op 'Gift' en vul de bedragen in voor 1e, 2e en 3e collecte. 
Het makkelijkst werkt het als u kiest voor 'Tegoed'. De eerste keer krijgt u de melding dat u te 
weinig tegoed hebt. U kunt nu kiezen voor 'Tegoed opwaarderen'. Dit doet u via iDEAL. 
Vervolgens worden de bedragen die u bij de collecte hebt ingevuld afgeboekt van uw tegoed in de 
app. U kunt het vergelijken met het vooraf overmaken van een bedrag waarmee u de collectebon-
nen bestelde. 
De Appostel-app is natuurlijk handig voor collectes, maar biedt meer dan dat: u vindt er ook de 
Zondagsbrief, De Schakel, u leest er wie er in de komende kerkdienst een rol hebben. De app 
bevat contactenlijst waarin u de contactgegevens van andere gemeenteleden vindt. Uiteraard staat 
het u vrij om te beslissen of u daarin ook opgenomen wilt worden. Heeft u vragen over de app, 
stuur dan een mail naar Johan de Kruijf: systeembeheer.cvk@pkndevoorhof.nl. 
Bent u niet zo digitaal, collectegeld kan ook worden geboekt op: 
 IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof. 
 
 
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 
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