NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 251 - zondag 28 november 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 28 november 2021 10.00 uur
Eerste Advent

Jarigen:
3 december: Mevr. E.H. Slob - van der Spiegel
4 december: Mevr. A.G. Luimes - van Rossum

Voorgangers : Ds. Henriëtte Bouwman en
Marjon Bosch - Verschuur
Declamatie : Marijke van Dijk
Orgel/piano : Louis Gerritsen

Over de dienst
Lezingen

: Genesis 9: 12-17
Lucas 1: 5-25

Liederen

Voor de kinderen
Komende zondag hopen we weer samen te komen in de kerk. We gaan het deze keer hebben
over de volkstelling.
Hopelijk mogen we je verwelkomen.

Lied 275
Lied 158b
"Wij leven van verwondering"
Lied 464: 1, 2 en 7
Lied 1006
Lied 367: 1 - 4

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

Kerkdiensten
5 december 2021, 10:00 uur
Ds. W. van Wakeren, Veenendaal
12 december 2021, 10:00 uur:
Ds. A.C. Grandia, Doesburg
19 december 2021, 10:00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman

Collectes
1e collecte: Moldavie KerkinActie
2e collecte: Pastoraat
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 de eigen bank voltooit u de betaling.

Elke week
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur. Ds. Henriëtte Bouwman heeft
aangegeven dat ze die ochtend in de Voorhof zal
werken en aanwezig is voor een persoonlijk gesprek. Vanuit het gastteam zal iemand in de hal
aanwezig zijn. Zo kunt u ook even binnenlopen
om b.v. een boek uit te zoeken, kaarten te kopen
of om stil te zijn in de kerkzaal.
Voorlopig wordt er helaas geen koffie geschonken.

Volgende activiteiten:
Vrijdag 10 december 15 uur
Kerst knutselmiddag in de Voorhof
Zaterdag 25 december 10 uur
Kerstviering voor jong en oud

Afscheid Marjon Bosch
Aanstaande zondag, 28 november, zeggen wij
Marjon Bosch definitief gedag. Marjon zal zelf,
samen met ds. Henriëtte Bouwman, voorgaan in
de dienst op die dag.
Rondom de dienst was een programma bedacht
om het afscheid een feestelijk tintje te geven.
Helaas moet er van alles gewijzigd worden. De
aangekondigde lunch kan niet doorgaan, koffie
vooraf is alleen beschikbaar voor genodigden en
na afloop is er geen gezellig samenzijn onder het
genot van een hapje en een drankje.
Wel bestaat de mogelijkheid Marjon even gedag
te zeggen met de jas aan en ‘koffie-mét’ in de
hand. Daarvoor wordt achter De Voorhof een
(beperkte) mogelijkheid gecreëerd. De fietsen
worden daarom deze zondag weer voor het
kraamcentrum gestald, naast De Voorhof

Van de Werkgroep VIS

Ten slotte

Zingen in de Advent
Het is met grote spijt dat we de zang- en muziekmiddag rond Advent, op zondagmiddag 28 november in De Rank te Zetten, moeten annuleren.
Onder de huidige omstandigheden, en vanwege
de verwachte extra restricties, is het samen zingen momenteel niet mogelijk. Wij hopen wel, dat
u blíjf́ t zingen, maar dan thuis! We hebben het
nodig, als een lichtpuntje in deze moeilijke tijden.

Er wordt weleens de opmerking gemaakt dat de
informatie in ons kerkblad Rondom De Voorhof
niet klopt met de informatie in de nieuwsbrief. Of
dat er dubbelingen zijn in de nieuwsbrief en
‘Rondom’.
Beide opmerkingen zijn juist. Dat de informatie
niet altijd met elkaar overeenstemt, komt door de
inlevertermijnen van de kopij. Vooral informatie
rond corona verandert soms zo snel, dat de informatie die met Rondom mee kan al achterhaald is voordat het kerkblad uitkomt. Soms is
dat zelfs het geval met de nieuwsbrief. De persconferentie met wellicht nieuwe maatregelen
volgt op het uitkomen van deze nieuwsbrief. Mogelijk zijn er gevolgen voor komende zondag die
nu nog niet bekend zijn.
Dat er dubbelingen zijn is een bewuste keus. Het
aantal abonnees op Rondom De Voorhof is bijna
het dubbele van het aantal abonnees op de
nieuwsbrief. Om een groter deel van de gemeente over bepaalde zaken te informeren is
dubbeling van informatie dus zo nu en dan van
belang.
Verder is er natuurlijk ook de facebookpagina
https://www.facebook.com/voorhofkesteren. Het
aantal onderwerpen is beperkter dan via de andere kanalen, maar hier wordt de informatie
voorzien van mooie afbeeldingen. De moeite
waard om te bezoeken.

Namens de VISsers, Marijke van Dijk

Boodschappenpakket Plus
De Plus heeft weer de sympathieke boodschappenpakketactie gestart. Deze duurt t/m 19 februari 2022. Als u niet zelf de zegels spaart , wilt u
ze dan toch meenemen en in de brievenbus van
de Voorhof doen? We verzamelen ook halfvolle
kaarten. Allemaal via de Brievenbus.
Vorig jaar hebben we een tiental grote gezinnen
blij kunnen maken met zo’n pakket en we hopen
dat dit jaar weer te kunnen doen.
Alvast hartelijk dank!
Mieke Kersten.

Kaartenactie
Nu de Wintermarkt niet doorgaat, doorgaans
goed voor een forse verkoop van Kerstkaarten, kunt u ze toch kopen in de Voorhof. Behalve in de kaartenstandaard staat er een
rode doos op de bar van de soos. Geld kan
in het kistje bij de boeken.
Na de sluiting van het Winkeltje keldert de
opbrengst van de activiteitencommissie.
Maar alle beetje helpen. Kaarten zijn er altijd
in de standaard in de soos, en de opbrengst
van de jam gemaakt door Hilde en
Huib Sturm komt ook in die pot terecht. Er
zijn ook feestelijke cadeaudoosjes, gemaakt
door Truus van Kleef. Elke woensdagmorgen is de Voorhof open, en ook tijdens het
schoonmaken en andere activiteiten daar.

Gezocht: lopers Kerkbalans
Van 15 t/m 29 januari is de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Voor één wijk in Lieden ( 7 adressen) en voor
één wijk in Kesteren ( 21 adressen) zoeken we
lopers. Een paar uurtjes werk voor de kerk.
Helpt u ons om te zorgen dat alle kerkleden een
envelop aangereikt kunnen krijgen?
Meer info:
penningmeester@voorhofkesteren.nl

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
- Ds. Henriëtte Bouwman, tel. 0488 – 78 55 36 of
06-12 67 83 06, predikant@voorhofkesteren.nl
- 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

