NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 262 - zondag 13 februari 2022

Welkom!

Voor de kinderen

zondag 13 februari 2022, 10:00 uur
Septuagesima

Zondag wordt gelezen dat Jesaja de tempel in gaat en
hij ziet daar bijzondere dingen. Weet jij welke dingen hij
allemaal ziet?

Voorganger
Lectrix
Organist

: Ds.W. van Wakeren, Veenendaal
: Marjo van der Poel
: Louis Gerritsen

Over de dienst
Lezingen

: Jesaja 6: 1-8
Lucas 1: 5-15

Liederen

: Lied 138: 1 en 2
Lied 214: 1, 2 en 7
Lied 520: 1 en 2
Lied 339a
Lied 527
Lied 367e
Lied 974: 1 en 5

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

.

Collectes
1e collecte Kerk in Actie Noodhulp Nepal
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.

Graag uw aandacht voor
Jarigen: 15-feb: Mevr. W. Voorbij-Deijs

Zegels boodschappenpakket Plus
Lieve mensen,
De spaaractie voor het boodschappenpakket
loopt heel goed. Dankzij alle ingebrachte zegeltjes heeft de diaconie al acht dozen kunnen
schenken aan gezinnen met veel kinderen. En
als we nog even doorsparen kunnen we nog
een paar andere gezinnen verrassen.
Helpt u nog even mee? De actie eindigt op
19 feb, maar we kunnen tot 26 feb nog spaarboekjes inleveren. Heel graag de zegeltjes in
de buiten- of de binnen brievenbus van de
Voorhof doen.
Hartelijk dank, Mieke Kersten

Samen eten
In tijden van sociale beperkingen blijft de behoefte aan
menselijk contact bestaan. Daarom heeft de eetgroep
van de Voorhof, samen met onze predikante Henriëtte,
het plan bedacht om het ‘samen eten’ in een nieuw jasje
te gieten. U heeft er al over kunnen lezen in de voorgaande Nieuwsbrieven.
Het gaat om een gezellige maaltijd samen met andere
gemeenteleden, maar dan in kleine groepjes, bij mensen thuis. Er hebben zich al een aantal enthousiaste
koks aangemeld, en enkele gasten. Maar de tafels zijn
nog lang niet vol. U bent ALLEN van harte uitgenodigd,
om u op te geven. In de week van 21 februari kunt u
dan op een avond de benen bij een gemeentelid onder
tafel steken. U krijgt op tijd te horen op welke avond u
waar verwacht wordt. Er zit dus ook een zeker verrassingselement in. Laat u dan ook vooral verrassen: dit
initiatief is niet alleen bedoeld voor ouderen of alleengaanden, maar voor iedereen in de gemeente, van jong
tot oud! U kunt zich opgeven bij Aleke van Vuren
(azvanvuren@hotmail.com of 0488-442894),
Annemieke Kronenberg (kroonopdeberg@gmail.com of
06-17746689) of Marijke van Dijk
(ateliermarijke@gmail.com of 06-12195936).
Speciale dieetwensen mogen doorgegeven worden, we
houden daar rekening mee.
Namens de Eetgroep,
Aleke, Annemieke en Marijke

Rommelmarkt op za 7 mei 2022

Predikant afwezig

Lieve mensen van De Voorhof,

Komende week is ds. Henriëtte Bouwman afwezig. Zij
heeft een week vrij. Voor dringende pastorale zaken is
ds. Nico van Tellingen uit Rhenen beschikbaar. Vanaf
maandag 21 februari is Henriëtte weer beschikbaar.

Gelukkig lijkt het erop dat we steeds meer kunnen
en mogen en dat we nu eindelijk in mei onze
rommelmarkt kunnen houden. Dat doen we als
vanouds op de zaterdag voor moederdag.
Het is maar goed dat het weer kan want er zijn veel
mooie spullen tijdelijk opgeslagen toen het winkeltje
haar deuren moest sluiten.
Wanneer: zaterdag 7 mei 2022 van 9.30-13.00 uur
bij De Voorhof
Inleverdata u kunt op woensdag 4 mei ’s ochtends
en op woensdag 4 & donderdag 5 mei van 18.0019.30 uur spullen inleveren in de kerk.
op zaterdag 7 mei a.s. helpen achter een kraam, bij
het sjouwen of door het bakken van een taart? We
horen het graag. U kunt dit doorgeven via mail aan
Annemieke: kroonopdeberg@gmail.com
Het is lang geleden dat we iets konden organiseren
voor de kerk en we hopen op een heel geslaagde
marktdag met ontmoeting én een mooie opbrengst
voor De Voorhof.
Hartelijke groeten, De marktcommissie:
Eddie, Bertus, Jolanda en Annemieke

Kerkdiensten
zo 20 feb 2022, 10:00 uur:
Ds. K.F. Visser, Veenendaal
zo 27 feb 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman, Dienst van Schrift en Tafel
zo 6 mrt 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman

Tenslotte
Afgelopen donderdag vergaderde de algemene
kerkenraad. Dat was te laat om besluiten uit deze
vergadering in deze nieuwsbrief mee te nemen.
Bij urgente zaken kan weleens een uitzondering
worden gemaakt, maar wij moeten zuinig zijn op onze
vrijwilligers in de nieuwsbriefredactie en hen niet
overvragen.
Datzelfde geldt voor alle andere vrijwilligers. Vele
handen maken licht werk. Als het aantal handen
afneemt, kan de hoeveelheid werk niet gelijk blijven.
Dat zou ten koste gaan van de beschikbare handen.
In en om De Voorhof zijn altijd al veel handen aan het
werk. Dat is prachtig. De ene periode zijn het er wat
meer, deze periode zijn het er wat minder. Er kunnen
er dus weer een paar bij. Wie de handschoen past,
trekke hem aan. Want samen houden wij De Voorhof
gaande!

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
ds. Henriëtte Bouwman
werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel
06 - 12 67 83 06
Email
predikant@voorhofkesteren.nl
Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email
pastoraat@voorhofkesteren.nl

Elke week
Elke woensdag blijft De Voorhof open van 10.00 uur
tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor
een gesprekje of om even stil te zijn in de kerkzaal.
En u kunt dan genieten van het enige echte kopje
Voorhofkoffie!

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

