NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 247 - zondag 31 oktober 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 31 oktober 2021, 10:00 uur
6e zondag van de herfst

Dhr. J. (Jan) de Graaf, verblijft in het Vrijthof om
daar te revalideren.

Voorganger : Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg
Lector
: Marijke van Dijk
Organist
: Louis Gerritsen

Mw. C.M.J. (Tineke) van Soest – van Schaik, is
opgenomen in het Radboud ziekenhuis in
Nijmegen.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Mw. M. (Riet) van Dijk – van den Berg is
afgelopen woensdag geopereerd aan haar rug
en al weer thuis waar ze voorlopig werkt aan
haar revalidatie.

Over de dienst
Lezingen

: 1 Korintiërs 13: 1-7
Mattheüs 16: 1-3

Liederen

: Lied 695
Lied 993: 1-4
Lied 333
“Dat rode, dat rode…”
Lied 760
“Rode psalm”
“God is een toevlucht in de nacht”

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

.

Welkom!
Woensdag 3 november 2021, 19:30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid
Voorgangers : Coby van Beek en
Grada van Harten
Lector
: Elisabeth van der Lugt
Organist
: Louis Gerritsen

Over de dienst
Lezingen

: Leviticus 19: 9-18
Ruth 2: 14-18

Liederen

: Lied 823: 1 en 5
Lied 146: 1 en 2
Lied 146: 3, 4 en 5
Lied 843
Lied 672: 1, 6 en 7

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

.

Mw. F.C. (Fien) Broek – Bakker, heeft een behandeling ondergaan in Nieuwegein waar ze
voorlopig verblijft.
Dhr. C.J. (Cees) Zuidhoorn, is voor onderzoek
opgenomen in het Gelderse Valleiziekenhuis in
Ede

Voor de kinderen

Collectes 31 oktober

Ontdek kerk

1e collecte: Project Bangladesh (Truus van Kleef)

Aankomende dinsdag 2 november is er
ontdekkerk.
Alle kinderen die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten zijn van harte welkom.
En…. neem vriendjes en vriendinnetjes mee!
De volgende data zijn: 9, 16 en 30 november.

2e collecte: Landelijke kerk
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek
rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het
bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de
betaling.

Collectes 3 november
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek
rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het
bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de
betaling.

Kerkdiensten
7 november 2021, 14:30 uur
Verbintenisdienst
Ds. Henriëtte Bouwman en Ds. Aafke Zaal
14 november 2021, 10:00 uur
Ds. M. van der Velden, Ede
21 november 2021, 10:00 uur
Eeuwigheidszondag
Ds. Henriëtte Bouwman en mevr. Marjon Bosch

Afrikaanse bonenmaaltijd uit
wonderbag
Een Afrikaanse bonenmaaltijd gegaard in een
wonderbag. Dat staat – met een broodje – komende woensdag 3 november om 17.30 uur op
het menu als sobere maaltijd voor de Dankdag
die om 19.30 uur in de kerkruimte wordt voortgezet. Namens de Stichting Kupika zal Jon Heuts
een workshop geven waarbij het gebruik van de
wonderbag zal worden gedemonstreerd. Het ziet
er uit als een grote theemuts en werkt zoals
vroeger de hooikist: eten koken, pan in de wonderbag en je hebt er uren geen omkijken meer
aan, met voor de Afrikaanse vrouwen alle voordelen van dien. Er is voor de workshop plaats
voor maximaal 25 mensen. Onder het motto
op=op kan men zich aanmelden via de intekenlijst in de hal van De Voorhof of bij Florida Pouwer: fg.pouwer@hotmail.com of 0488 – 482341
(na 20.00 uur).

Afscheid
Afgelopen zondag, 24 oktober, nam
ds. Henriëtte Bouwman, afscheid van haar
Protestantse gemeente De Wijngaard in de kerk
van Geesteren. Na afloop van een mooie kerkdienst, die ook te volgen was in de tegenover
liggende kerk en via internet, leverde zij haar
sleutels in als symbool van een definitief vertrek.
Volgende week zondagmiddag wordt zij verbonden aan onze Voorhofgemeente en is zij weer
kerkelijk onderdak.

‘Gaan en komen’ ontmoetingen
Vanaf zondag 7 november gaat onze nieuwe
predikant ds. Henriëtte Bouwman in onze gemeente aan het werk. Om haar al snel mensen
te laten leren kennen, hebben we een aantal ontmoetingsmomenten gepland om kennis te maken met ds. Henriëtte Bouwman, maar ook om
Marjon Bosch als kerkelijk werker uit te zwaaien.
Marjon Bosch neemt op zondag 28 november afscheid van onze gemeente.
Er zijn dagdelen gepland waar u zich voor kunt
opgeven. Zowel Ds. Henriëtte Bouwman als
Marjon Bosch zullen aanwezig zijn.
U bent van harte uitgenodigd.
Woensdag 10 november, 14.30 – 16.00 uur
in de Voorhof
Donderdag 11 november, 10.00 – 11.30 uur
in de Voorhof
Donderdag 11 november, 14.30 – 16.00 uur
in de Voorhof
Woensdag 17 november, 14.30 – 16.00 uur
in de Voorhof
Woensdag 17 november, 20.00 – 21.30 uur
bij de fam. Kuenen in Ochten
Donderdag 18 november, 14.30 – 16.00 uur
in de Voorhof
Woensdag 24 november, 20.00 – 21.30 uur
bij Carina Kersten in Lienden
Marcel Kalb registreert de opgaven. We denken
aan ongeveer 15 mensen per keer. Voor één van
deze dagdelen kunt u zich aanmelden via de
mail: margon@telfort.nl of bellen naar
06 – 37 33 66 62

Jubileum

Wees wijs

Op 31 oktober viert de Vluchtheuvelgemeente in
Zetten het 150 jarig bestaan.
Dat is een felicitatie waard!
Het is een bijzondere gemeente waar wij als
Voorhofgemeente al decennia lang via
Het Gele Boekje contact mee hebben.

Kerk in Actie ondersteunt een jongerencampagne met die titel over verantwoord vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland. Goed bedoeld vrijwilligerswerk blijkt soms uiteindelijk niet goed uit
te pakken.
Voor meer informatie klik hier.

Opleiding Bridging Gaps

Van de Werkgroep VIS

In het weekend zaterdag 30 en zondag 31 oktober hebben we als diaconie twee theologie studenten te gast in Kesteren. Het betreft Moses uit
Nigeria en Htet Paing uit Myanmar/Birma.
Ze volgen een driemaandse opleiding Bridging
Gaps aan de VU, met 16 deelnemers. In dit kader zijn ze een weekend “ in het veld” en te gast
bij een aantal kerkelijke gemeentes.

Odensehuizen

Er is voor Moses en Htet Paing een gevarieerd
programma gemaakt, met ontmoetingen en
sightseeing in Neder Betuwe.
Aanstaande zondag participeren ze in de
kerkdienst van de Voorhof. In overleg met
ds. Hoogenkamp, de studenten en de welkomstcommissie is hun bijdrage voorbereid. We hopen
dat zij zich welkom voelen bij ons en dat wij allen
door deze ontmoeting een inkijkje krijgen in
elkaars leefwereld.

Hebt u er van gehoord? Odensehuizen.
Dit zijn huizen die een veilige plek bieden aan
mensen met dementie, huizen waar ook hun
naasten welkom zijn om ervaringen met elkaar te
delen en informatie uit te wisselen. Het is een
veilige plek in het hart van de eigen gemeenschap, waar mensen met (beginnende) dementie
zich thuis kunnen voelen.
Ds. Martin de Jong, consulent van de Vluchtheuvelgemeente Zetten, zal op 9 november een inleiding houden en ons informeren over de
Odensehuizen. Daarna volgt een gesprek over
het belang van aandacht, aanwezigheid en liefde
en de betekenis van geloof, voor
iedereen die op welke manier dan ook te
maken krijgt met dementie.
Dinsdagavond 9 november 20.00 uur,
Zendingslokaal, Hemmen
U kunt zich opgeven met het vertrouwde
formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via
aanmeldengeleboekje@gmail.com. Verdere informatie is bovendien te vinden op de site van
het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl
Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam,
telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer
aanbiedt?
Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Actie schoenendoos 2022

Elke week

Wie helpt mee pennenzakjes te maken.
De dagen worden weer wat langer, en het weer
wordt weer wat minder...Tijd om lekker binnen te
zijn. Misschien heb je nu ook weer wat meer tijd
om ‘s avonds wat thuis voor een ander te doen?
Dan is dit wat voor jou.... Voor de schoenendoos
actie zijn we opzoek naar mensen welke kunnen
naaien. In de kerk staat een bak met kant & klare
setjes om pennenzakjes te naaien. Hierin zitten
per pakje:
• op maat geknipte stukjes stof,
• touw om koordjes te maken,
• voorbeeld pennenzakje
• verdere info om het pennenzakje te maken
Graag het verzoek om de pennenzakjes welke
klaar zijn weer in dezelfde verpakking in de bak
in te leveren. En natuurlijk mag je nogmaals een
of meer setje(s) meenemen...
Ik zal zorgen dat de bak steeds gevuld zal blijven
met nieuwe kant & klare setjes. De bak blijft tot
eind november in de kerk staan.
Mocht je niet zo vaak in de kerk komen, en toch
ook mee willen helpen?? Dan kun je de setjes
ook bij mij thuis ophalen. Even een belletje van
te voren en ik zorg dat het klaarstaat. Een whatsapp berichtje mag ook altijd, mijn nummer is
06 – 30 02 24 11

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten
onder het genot van de enige echte Voorhofkoffie, even binnenlopen voor een gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken of te brengen, of
om even stil te zijn in de kerkzaal.

Waarom zijn de pennenzakjes eigenlijk belangrijk voor de actie?
Helaas zit er niet altijd in elke schoenendoos een
etui en liggen de schrijfspullen, kleurpotloden,
gum en puntenslijper soms los in de doos. Hierdoor is het voor het kind moeilijk om alles bij elkaar te houden en steeds mee te nemen naar
school. Als er geen pennenzakje in de doos zit,
voegen we dat toe en vullen het gelijk met alle
losse schrijfspullen die we in de doos aantreffen.
We gaan dit jaar voor 10.000 schoenendozen...!

Colofon

Tenslotte
Aanstaande woensdag, 3 november, is het dankdag. Voorafgaand aan de viering is er de mogelijkheid aan te schuiven bij een sobere maaltijd
die gekookt wordt met de ‘wonderbag’. Zie stukje
op pagina 2.
Aansluitend aan de viering vergadert de kleine
kerkenraad. De laatste vergadering voordat ds.
Henriëtte Bouwman wordt verbonden aan onze
gemeente. Op de agenda staan onder andere de
bijzondere kerkdiensten van de maand november, de ontmoetingen binnen de gemeente in het
kader onze komende en gaande mensen en de
situatie rond corona.
Mooie en moeilijke onderwerpen, die de nodige
aandacht vragen. De dankdagviering als
vertrekpunt plaatst zo’n vergadering in een
hoopvol perspectief.

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl
- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11
pastoraat@voorhofkesteren.nl
De Voorhof is de Protestantse gemeente voor
de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

Wie helpt ons mee? Vele handen maken licht
werk!
Warme groet, ook namens Lobke van Veenendaal, Ellie Buizer (tel. 06 38745797)

