ABC van ‘De Voorhof’

Aangepaste kerkdienst is een laagdrempelige dienst voor mensen met een
verstandelijke beperking. Tweemaal per jaar worden bewoners van Zideris in
Rhenen voor deze dienst door gemeenteleden opgehaald en na de dienst en
samenzijn weer thuisgebracht.
Activiteitencommissie organiseert; de rommelmarkt (mei), de wintermarkt
(november), de kledingbeurs in het voor- en najaar en is vertegenwoordigd op de
jaarmarkt in Kesteren (september). Op woensdagmorgen is er de mogelijkheid om
boeken te kopen en kleding te brengen.
Administratie & Beheer is verantwoordelijk voor ons gebouw en de financiën van
onze gemeente.
Ambtsgroepen zijn: Administratie & Beheer, Diaconie, Liturgie & Eredienst en
Pastoraat.
Beamerteam projecteert de orde van dienst en de liederen tijdens de diensten.
Beheerteam is verantwoordelijk voor de verhuur van de zalen en voor de voorraad
van de (fairtrade) koffie, koek en andere lekkernijen.
Bloemendienst verzorgt elke zondag de boeketten die naar gemeenteleden worden
gebracht die jarig zijn geweest (80+), thuiskwamen na een ziekenhuisopname of ter
bemoediging.
Catechese is er voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zij gaan in
gesprek over allerlei uiteenlopende onderwerpen en gaan op excursie naar andere
geloofsgemeenschappen. Aan het eind wordt dit feestelijk afgesloten met een
kerkdienst die voor en door deze kinderen voorbereid is. Deze vorm van catechese
wordt de Ontdek-kerk genoemd.
Collecte kan op verschillende manieren in De Voorhof. Tijdens de kerkdienst, maar
er wordt ook digitaal gecollecteerd met behulp van QR-codes in onder andere de
wekelijkse nieuwsbrief.
Diaconie heeft als doelstelling om diaconaal te handelen in de samenleving en in de
eigen gemeente. De diaconie heeft bijvoorbeeld aandacht voor vluchtelingen,
organiseert in het voorjaar een seniorenuitje en in december het seniorenadvent. En
zij ondersteunt acties waar leden van De Voorhof persoonlijk bij betrokken zijn.
Eredienst is er elke zondagochtend in De Voorhof om 10.00 uur. Zowel
gemeenteleden als gasten zijn van harte welkom.
Financieel is De Voorhof een gezonde gemeente vanwege de inspanningen van
Administratie & Beheer en alle activiteiten van vrijwilligers en commissies.
Fotograferen wordt in de erediensten gedaan door een vaste vrijwilliger.
Gemoedelijk en gezellig; zo typeren gastpredikanten en mensen die voor het eerst
een dienst bezoeken de sfeer onze gemeente vaak.
Het Gele Boekje is een uitgave van de regionale werkgroep VIS (Verdiepen,
Inspireren en Samenkomen). Hierin staan de gezamenlijke activiteiten van de zes
deelnemende kerken vermeld.
In Memoriam wordt op de zondag na het overlijden van een gemeentelid aan het
begin van de dienst uitgesproken, gevolgd door een moment van stilte en het
gezongen “Niemand leeft voor zichzelf”. Een foto met daarbij 2 wakelichtjes en een
witte steen met geboorte- en overlijdensdatum staan op de liturgische tafel.
Jeugd van de Voorhof heeft een eigen Facebook pagina.
Kijktafel staat bij de entree van ons gebouw aan de linkerkant. Hierop worden
regelmatig verschillende thema’s uitgebeeld bij de verhalen uit het leesrooster.

Kindernevendienst is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Tijdens de overdenking zijn zij met de leiding in een eigen ruimte.
Kinderoppas is er voor de allerkleinsten tijdens de eredienst.
Koffie en thee drinken we na de dienst om elkaar te ontmoeten. Ook op de
woensdagmorgen is er een grote groep mensen van jong tot oud die elkaar wekelijks
treffen op de koffieochtend.
Kostersgroep bestaat uit vier koppels van twee personen die beurtelings tijdens de
eredienst hun taak verrichten. Voor doordeweekse bijeenkomsten (rouw- en
trouwdiensten) zijn er twee dagkosters.
Liturgie & Eredienst is de ambtsgroep die zich bezighoudt met alle aspecten van de
eredienst, de inrichting van de kerkzaal en het liturgisch centrum. Ook is zij betrokken
bij de bijzondere erediensten rond Pasen en Kerst.
Maaltijd van de Heer is er voor iedereen. De viering begint in het centrum van de kerk
met een zittende viering, gevolgd door een lopende viering. Er is keuze tussen het
ontvangen van brood en wijn (druivensap) of een zegen.
Nieuwsbrief wordt iedere vrijdag verzonden met daarin de bijzonderheden voor de
komende zondagsviering, vermelding van de jarigen, zieken en de agenda voor de
komende week.
Organisten zijn onmisbaar tijdens de eredienst. Zij begeleiden ons bij de liederen
middels het orgel of de piano.
Online kerkdiensten kunnen live gevolgd worden via onze website.
Pastores van De Voorhof waren de predikant en de kerkelijk werker. Op dit moment is
de plaats van predikant vacant. Als kerkelijk werker is mw. Marjon Bosch aan onze
gemeente verbonden. De taakomvang van de kerkelijk werker vervalt per 1 januari
2022.
Quiltgroep heeft het kleed met de kleuren van het kerkelijk jaar gemaakt dat onze hal
siert.
Rondom de Voorhof is ons kerkblad dat 12 keer per jaar uitkomt.
Schoonmaakteams zorgen iedere week voor een schoon en net gebouw.
Stilte hoek bevindt zich achterin de kerkzaal. Hier is plaats voor persoonlijke bezinning.
Er staat een schaal ‘witte stenen’ met namen van de overledenen van het afgelopen
jaar. Ook is er een herdenkingsboek en is er de mogelijkheid een kaarsje aan te
steken.
Taxidienst wordt ook verzorgd door vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat gemeenteleden
die niet zelfstandig naar de eredienst kunnen komen, opgehaald en weer thuisgebracht
worden.
Uitvaarten kunnen vanuit De Voorhof compleet worden verzorgd.
Vacaturecommissie inventariseert de lege vrijwilligersplekken en tracht deze weer in
te vullen.
Verjaardagsfonds wordt gevuld met behulp van vrijwilligers die bij ieder jarig
gemeentelid een mooie kaart bezorgen met daarop gelukwensen vanuit De Voorhof.
Voorhofkoor oefent wekelijks en treedt meerdere malen per jaar op, bijvoorbeeld
tijdens de Kerstnacht of op Eeuwigheidszondag.
Website: www.voorhofkesteren.nl
Wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken, pastoraal medewerkers en eventueel
een ouderenbezoeker. Zij onderhouden de contacten binnen de wijken.
Winkeltje van De Voorhof is aan de Tielsestraat in Kesteren en wordt gerund door
mensen van de activiteiten commissie. Hier worden allerlei leuke (tweedehands)
spullen ingeleverd en verkocht.
Xtra informatie is te vinden op de website of te horen in een persoonlijk gesprek.
Youtube toont een introductiefilmpje van De Voorhof.
Zonnepanelen sieren sinds 2017 ons dak in het kader van ‘groene kerk’.

