
 

 

Bloemen:   
De bloemengroet gaat vandaag naar 
- Mevr. H.J. Gruteke-van Mellendijk, Schans 16 en naar 
- Eise Erik Balk, Kersentuin 31  
Wilt u een boeket wegbrengen na de dienst? Dan kunt u zich melden bij de koster. 
 
Liturgische Bloemschikking:  
Vandaag gaat het over Tamar, de weggestuurde. Zij is in rouw om het sterven van haar 
beide echtgenoten. Juda, haar schoonvader, komt zijn belofte niet na, door zijn derde 
zoon Sela bij haar weg te houden. Hij stuurt haar weg, waardoor ze hopeloos eenzaam 
wordt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich 
niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát 
is Kerst. Juda herkende haar en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet 
aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven. In de schikking is nu100% van de jute bedekt met 
mos. De laatste rand van de tafel wordt bekleed met riethalmen, en is ook iets langer dan 
bij de andere drie delen. Het geeft het versluierde leven van Tamar aan, omdat zij in de 
rouw is. Boven en achter de riethalmen hangen rode bessen. Het rood geeft aan, dat zij 
pijn leed, omdat Juda niet deed wat hij haar beloofd had. De pijn wordt verzacht als zij 
door een list toch zwanger raakt. Het licht breekt door in haar ellendige bestaan.  
Vier kaarsen staan op de schikking te branden. 
 
Berichten uit de Gemeente:   
- Mevr. Leny Zitzmann is opgenomen in het hospice Berkenstein, Vondellaan 57,  
3906 EB  Veenendaal. 
- Mevr. Fia Morren (Plantage 21) heeft het UMC inmiddels verlaten voor Revalidatie en 
Herstelcentrum Parkgraaf (Beneluxlaan 926, 3526 KJ Utrecht). Fia gaat met hele kleine 
stapjes vooruit, maar er is nog een lange weg te gaan.  
- Mevr. Corrie Bos (Schanspark 22) was na een langverblijf in ziekenhuis en verzor-
gingshuis eindelijk weer thuis. Echter daar sloeg het noodlot opnieuw toe. Volledig uit 
het niets brak haar bovenarm. Een nieuwe operatie volgt a.s. donderdag 22 december in 
de Maartenskliniek in Nijmegen.  
Huwelijksjubileum: 
De heer en mevrouw De Bree (Schanspark 44) zijn a.s. woensdag 21 december 55 jaar 
getrouwd. We willen Karel en Corrie van harte feliciteren met dit smaragden jubileum en 
wensen jullie goede, liefdevolle en gezegende jaren op weg naar het volgende jubileum.  
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 18 december 2022 
 

   Vierde zondag van Advent 
       ‘Rorate Coeli’ 

Dienst via Kerkradio/TV uitgezonden vanuit De Voorhof    
10.00 uur Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger                     : ds. Arend Altena uit Leersum 
Ouderlingen          : Cor Kwakernaak 
Diaken          : Jan Boeve, Anneke Boeve 
Organist          : Jaap van Dijk 
Lector                        : Carolina van der Krans 
Koster, Gastheer/vrouw        : Erwout Blokhuis, Nel Kroese 

Kindernevendienst : Jantine Sonnenberg 
Beeld, Beamer         : Ab van den Pol, Johan Schep 
Geluid  : André van Dijk 
Oppas    : Géliene Boshuizen 
 
Zingen 
Aanvangslied  : Psalm 19: 1 en 2 
Inleiding op de dienst: thema: ‘Vrees niet!’ 
   : Lied 439: 1 en 2 
Kyriegebed 

        Kyrie Lied       : Lied 463: 6, 7 en 8 ‘Licht in onze ogen’ 
        Kindernevendienst 
        Lezing uit het Eerste Testament :Jesaja 11, 1 – 10 
            : Lied 466: 1,2,3 
                             Evangelielezing         : Lucas 1, 26 – 38 
            : Lied 464: 2, 3 en 4 
            : Lied 473 
        Gebeden 
                            Slotlied         : Lied 437: 1, 2 en 3  
       ‘ 
 
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 
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Collecte: 

1e Collecte: Jong Protestant. Ontdekken wat Kerst betekent. Welke overwegingen maakte 
de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze 

de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de Kerst-
Challenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, krui-

pen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren 
doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. 

2e Collecte: Plaatselijk kerkenwerk: waaronder ook de activiteiten die de commissie Vorming 
& Ontmoeting samen met leden van de Catharina – parochie organiseert. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke 

reden dan ook iets extra’s verdienen.  
Geven kan tijdens de kerkdienst via de Appostel-app of overmaken.  
IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof 

 

De Melkbus: 
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelin-

genkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerk in Actie helpt vluchte-
lingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere 

plek te krijgen. Een samenwerking van ZWO & Diaconie in De Voorhof. U bijdrage wordt van 
harte aanbevolen. Geven via de Apostelapp kan ook. 
 

Voedselbank December 2022:  

In december gaan we er écht een feest van maken. Zoals bekend ontvangt  de voedselbank graag 
producten in blik omdat dit veiliger is tijdens het vervoer. Groot voordeel is dat voedseldeskun-
digen  van mening zijn dat vlees, vis, groente en kip  in blik duurzaam en smakelijk is omdat 

alles in één dag wordt ingeblikt. Dus vers én vitaminerijk. Daarom voor het kerstdiner deze 
maand graag uw keuze uit  ( of alles samen  óók geen bezwaar) vlees in blik, kip in blik en vis in 

blik. Óok ragout en ragoutbakjes zijn dan welkom. Leuk toch dat we weer wat te doen hebben! 
Smakelijk dank en  namens alle vrijwilligers en gebruikers  van de de Voedselbank wensen wij u 

een gezellige  feestmaand en prettige Kerstdagen toe. 
 

De Elisabethbode: 
 Wat is het toch fijn dat wij 4 adventszondagen hebben onderweg naar kerst.  
De 1e adventszondag zouden wij namelijk voor u de Elisabethbode beschikbaar hebben. Helaas 
liet de pakketbezorging ons in de steek. Maar nu is het zover, na veel vragen, de Elisabethbode is 
beschikbaar in De Voorhof op de 4e advent. U kunt hem zelf pakken bij binnenkomst links op 
het meubel. Bent u echt niet in de gelegenheid om de Elisabethbode te halen maar wilt u wel 
graag ontvangen? U kunt ons dan bellen en dan bezorgen wij, Diaconale service. Voor de kerk 
en bezorgservice geldt wel, OP=OP. 
Namens de Diaconie, Gerrit Jan Busser 06-20303516 
 
Contactmiddag: 
Dinsdag, 20 december, wordt er weer een Contactmiddag gehouden. We beginnen om 14.30 uur. 

De middag staat in het teken van het komende kerstfeest. 
Ineke van den Arend. 
 
 
 
 

Kerstevenement 24 December van  16:00- 20:00 uur. 
Voor Wie? Iedereen is welkom; Opgeven is niet nodig. Wilt u opgehaald worden?  
Neem contact op met Jan van Bentum tel 033-2862810. 
Komt u alleen voor de kerkdienst? Dan graag om 18:15 aanwezig zijn. 
Zorg ervoor dat je warm aangekleed bent, de ruimte is maar gedeeltelijk verwarmd.  
Het is mogelijk om vanuit de kantine mee te genieten. 
Kom op de fiets of probeer te carpoolen, want de parkeerruimte is beperkt. 
De Kerstnachtdienst in De Voorhof om 22:00 gaat NIET door. 
24 December bij manege Groenewoude , Ekris 38 in Woudenberg. 
We zorgen voor een basis maaltijd, maar extra hapjes om met elkaar 
te delen zijn welkom. 
Kom ook en ontmoet elkaar! 
We zijn nog op zoek naar vuurkorven: heeft u er een? Laat dat dan 
even weten aan Diane, dianekegler@gmail.com 
 
 
Muzikale oppepper zondag 22 januari om 19.00 uur: 
In de eerste maand van het nieuwe jaar willen we muzikale oppeppers uitdelen. Leuk als veel 
mensen hieraan meehelpen. Denk aan iemand en verras iemand met een lied, geef een verzoek-
nummer op, of stuur een aansprekende tekst of speciale foto of ... (vul zelf maar in).  
Stuur dit uiterlijk 27 december naar ontmoeting@pkndevoorhof.nl, dan doen we ons best om 
dit in het programma op te nemen. 
Verdieping & Ontmoeting 
 
Oliebollen: 
Ook dit jaar gaan we weer oliebollen en appelbeignets verkopen vanuit De Voorhof. 
Op vrijdag 30 december van 9 tot 16.30 en zaterdag 31 december van 9 tot 14uur staan we voor 
u klaar. Als u niet in staat bent om ze op te halen, dan bezorgen wij ze bij u thuis . 
U kunt ze nu al bestellen bij Henny Voogt 06 14439911 of bij Lia Stegehuis 06 52063119 of 
via de mail scribaat@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. 


