NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 269 - zondag 3 april 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 3 april 2022 10.00 uur
5e zondag in de 40 dagen: Judica

Overleden:
Afgelopen maandag 28 maart is Marrigje
(Marrie) Stam - van Leeuwen overleden in de
leeftijd van 72 jaar. Vrijdag 1 april is er om 15.30
uur een afscheidsdienst geweest vanuit De Voorhof, waarna ze in kleine kring naar het crematorium is gebracht.

Voorganger
Lectrix
Orgel/piano

: Ds. Mw. E. Braam, Culemborg
: Elisabeth van der Lugt
: Patrick van der Vegt

Na de dienst is er koffie, thee en limonade
Jarigen:
5 april Mw. C. Willemsen – de Wijer
6 april Mw. J. Zandvliet – Wilbrink
10 april Mw. M.D. van de Giessen – de Kock

Over de dienst
Lezingen

Liederen

: Jesaja 5: 1-7
Jesaja 58: 7-10
Lucas 20: 9-19
: Lied 961
Psalm 43: 1 en 5
Lied 547: 5
Lied 537: 1 en 2
Lied 601
Lied 657: 1, 2 en 3
Lied 556: 1, 2 en 5

Uitnodigingen

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

.

Kerkdiensten
10 april 2022 10.00 uur Kerk en Schooldienst
Ds. Henriëtte Bouwman
11, 12 en 13 april 2022 19.30 uur
Vesper in de Stille Week
14 april 2022 19.30 uur Witte Donderdag
Ds. Henriëtte Bouwman
15 april 2022 19.30 uur Goede Vrijdag
Ds. Henriëtte Bouwman
16 april 2022 22.00 uur Paaswake
Ds. Henriëtte Bouwman
17 april 2022 10.00 uur Eerste Paasdag
Ds. Henriëtte Bouwman
24 april 2022 10.00 uur
Ds. D.M. de Jong, Oss

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

De tweede en derde ronde van het betrekken
van gemeenteleden bij het traject ‘De Voorhof de
toekomst in’ zijn op 19 april ’s avonds en 20 april
’s middags voor de leeftijdsgroepen van 55 jarigen tot en met 70+. De uitnodigingen hiervoor
liggen deze zondag, 3 april, op een tafel in de
hal; gesorteerd per dorp en straat. De vorige
keer was het geweldig dat alle uitnodigingen na
de kerkdienst werden meegenomen en bezorgd.
Dat scheelt een paar mensen heel veel werk.
Het zijn nu wat meer uitnodigingen, maar wij hopen dat de tafel na de koffie zo goed als leeg zal
zijn. Dan zorgen ook deze ronde meer handen
voor minder werk. Van harte uitgenodigd!

Collectes
1e collecte: Werelddiaconaat Moldavië
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken
veel mensen in het buitenland. Kinderen en
ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en
aandacht die ze nodig hebben. In de twee
opvangcentra van de christelijke organisatie
Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen
worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten
en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen
kunnen in de opvangcentra terecht voor een
gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en
basisvoorzieningen zoals een douche en
wasgelegenheid.
2e collecte: Vorming en Toerusting
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek

Voor de kinderen

Kleine Kerkenraad

In het 40-dagenboekje staat zondag het verhaal
over mevrouw Wijsheid. Zij vertelt mensen wat
ze moeten doen.

Deze week vergadert de Kleine Kerkenraad.
Op de agenda staan onder andere de stand van
zaken rond corona en de inzet van vrijwilligers,
de gemeente-bijeenkomsten in het kader van
‘De Voorhof de toekomst in’ en de vrijwilligersmiddag op 23 april.
Verder zal de diaconie voorstellen doen met
betrekking tot ondersteuning die vanuit De Voorhof gegeven kan worden aan vluchtelingen uit
Oekraïne. Zonder dat daarbij overigens ‘de andere’ vluchtelingen, waarvoor en waarmee al jarenlang gewerkt wordt, tekort wordt gedaan.

CVCK
Spreuken 1:20-33
Je kunt dit verhaal beluisteren op:
Podcasts - Kind op zondag
Agenda:
01 april:
Uiterste besteldatum Palmpaasstok Pakket
10 april:
Kerk en Schooldienst met Palmpasen Intocht
15 mei:
Ontmoeting 20 – 40 jaar met kinderopvang

10 april Kerk- en Schooldienst
Volgende week zondag 10 april is het
Palmpasen. We maken er een feestelijke dienst
van samen met de kinderen en leerkrachten van
Christelijke Basisschool Het Kompas. In deze
dienst voor jong en oud zal er ook een
Palmpasen optocht worden gehouden.
Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.
Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten.

Tenslotte
Na het mooie weer van de afgelopen tijd staat
het kale hout plotseling in bloei. Alle groeikracht
die onzichtbaar is opgebouwd komt nu in alle
bloesem prachtig aan het licht.
Dat is een mooi beeld voor onze gemeente: na
alle voorbereidingen van de afgelopen tijd breekt
nu de periode aan om ideeën te delen over hoe
wij als gemeente kunnen groeien en bloeien.
Met elkaar en voor elkaar. Samen op weg als
een levend(ig)e gemeente!

Woensdagavond 6 april 2022 - 19:30 uur is er in
de Voorhof een lezing met beamerpresentatie
over “De wondere wereld van dementie”. Wat is
dementie eigenlijk is en hoe kun je het beste een
dementerende benaderen.
Meer informatie staat in Rondom de Voorhof van
april.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom – aan
niet-leden wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd.

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

