NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 274 - zondag 8 mei 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

zondag 8 mei 2022, 10:00 uur
4e van Pasen, Jubilate
Eind- of overstapdienst ontdekkerk

Zieken:
Marrie van Kalkeren - Bosch ligt nog steeds in het ziekenhuis in Tiel. Een operatie in Nieuwegein is voor de
zoveelste keer uitgesteld door een infectie. Ze hoopt
nu volgende week geholpen te worden. Stuur een
kaartje, want ze heeft even wat steun nodig om vol te
houden. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, kamer P114.

Voorganger : Ds.Henriëtte Bouwman
Lectrix:
: Grada van Harten
Orgel/piano: : Patrick van der Vegt
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Lezingen

: Genesis 9: 8-17 (BGT)
Johannes 4: 7-12 (BGT)
1 Johannes 4: 7-12 (BGT)

Liederen

: Lied 288
Lied 868: 1, 2
Lied 891
Opwekking kids 311
Evangelische Liedbundel 466
Lied 423: 1, 2, 3

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

.

Zondag 8 mei Overstapdienst
Zondag is er de overstapdienst die mede is voorbereid met de kinderen die mee hebben gedaan
in Ontdekkerk of basiscatechese. Zij hebben dit
seizoen geleerd en nagedacht over wat kerk is,
de betekenis van de symbolen van kerk en
geloof en over de christelijke feestdagen.
Een nieuwe fase begint als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. In de dienst wordt is er aandacht voor die overstap in symboliek en door de
dienst een feestelijk tintje te geven. Het wordt
een dienst vol kleur.

Collectes
1e collecte KiA Noodhulp Nigeria
2e collecte vorming en toerusting
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.

Mw. W.C van der Schaft-Zandschulp is al enige tijd op
Oranje Nassau Oord in Renkum. Ze kan niet meer
thuis zijn. Ze ligt op de Wilhelminahof.
Jarigen:
11-mei: Dhr. H. Gootjes
14-mei: Mevr. P. C. G. van Houwelingen-van der Vlies

Kerkdiensten
zo 15 mei 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman
zo 22 mei 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman
Dienst van Schrift en Tafel,
Voorhofkoor o.l.v. Lisette van de Loo
do 26 mei 2022, 9:00 uur Ds. Henriëtte Bouwman
Hemelvaartsdag

Uit het Gele Boekje:

Hemelvaartsdag

De bloemen des velds
De natuur bekleedt in de Bijbel een belangrijke plaats.
We vinden het plantenrijk overal en met name in de
gelijkenissen terug. De Bijbel vertelt bovendien veel over
de heilzame werking van bepaalde planten. Veel van die
Bijbelse planten zijn ook in Nederland te vinden. Paula
van Lingen, diëtist, hovenier, herborist en kruidenvrouw
te Randwijk zal ons aan de hand van afbeeldingen van
planten en kruiden, maar vooral ook van meegebrachte
planten uit haar eigen tuinen, over het gebruik van deze
‘bloemen des velds’ vertellen. We horen over legenden
en symbolische betekenissen van oude en nieuwe
planten en cultuurgewassen, maar ook over
zogenaamde duivels- en heksenplanten.

Op Hemelvaartsdag 26 mei gaan we traditiegetrouw fietsen
Om 7 uur in de ochtend wordt er vanaf de Voorhof een route gefietst met onderweg een paar
korte meditatieve stops.
Bij terugkomst in de Voorhof is er koffie en krentenbol en om 9 uur zal er een ochtendgebed gehouden worden.
Hebt u geen zin om zo vroeg uit de veren te komen dan kunt u de fietstocht ook nog na de
dienst of op een ander moment fietsen.

Tijdstip: dinsdagavond 10 mei, 20.00-22.00 uur
Locatie: Het Zendingslokaal, Kerkplein 4, Hemmen

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

Verdere informatie is te vinden in het Gele Boekje en op
de site van het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl . U kunt
u aanmelden via aanmeldengeleboekje@gmail.com of
via een telefoontje naar Marijke (tel: 06-12195936). Wilt u
bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u
komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?
Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Kerkenraad
Deze week vergadert de kerkenraad. Op de agenda
staat als belangrijk punt het bespreken van de jaarrekening van 2021. Verder komen onder andere de
gemeentebijeenkomsten aan bod en de actuele stand
van de vacatures binnen de verschillende taakgroepen.

Jaarrekening 2021
De door de kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening
2021 is door het Kantoor der Kerkelijke Administraties
(KKA) gecontroleerd. De jaarrekening is geagendeerd
voor de vergadering van de Kerkenraad van 12 mei a.s.
met de intentie de jaarrekening vast te stellen. De stukken kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester
via penningmeester@voorhofkesteren.nl. In de hal zullen
ook een aantal papieren exemplaren liggen.
Vragen en eventuele bemerkingen m.b.t. de jaarrekening
kunt u richten aan de penningmeester.

fout in de uitnodiging 11 mei
Vorige week zijn de uitnodigingen voor de gemeentebijeenkomst van 11 mei uitgedeeld. Daar is een grote fout in
de aanhef opgetreden. De uitnodiging is bedoeld voor de
gemeenteleden van 40-55 jaar en er stond 55+ boven.
Dus alsnog via deze week: Gemeenteleden van 40-55 jaar
zijn van harte welkom voor de gemeentebijeenkomt over
de toekomst van De Voorhof op woensdag 11 mei om
20.00 uur. Praat, denk mee in hoe we verdergaan als
Voorhofgemeente. We rekenen op jullie komst.

Elke week

Tenslotte
Voor aanstaande woensdag zijn de gemeenteleden van 40 tot 55 jaar uitgenodigd om met elkaar
van gedachten te wisselen over de toekomst van
onze Voorhofgemeente. De vierde van vijf
bijeenkomsten. Het is mooi om zo van elkaar te
horen hoe wij ‘onze’ toekomst zien. Welke wensen en verlangens er zijn en wat er nodig is om
samen verder te bouwen aan onze gemeente.
De betrokkenheid die steeds spreekt uit deze
bijeenkomsten geeft veel hoop en goede moed!

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
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

