NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 271 - zondag 17 april 2022

Goede Vrijdag

Graag uw aandacht voor

Vrijdag 15 april 2022, 19.30 uur

Jarigen:
21 april De heer B. Roest
23 april De heer C.J. Zuidhoorn

Voorganger
Lectrix
Organist

: Ds. Henriëtte Bouwman
: Grada van Harten
: Louis Gerritsen

Over de dienst
Lezingen
Lucas 22: 39- 23: 56
Liederen

Blijf bij mij….(Taizé)
Lied 561: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied 558: 1, 5, 6, 7, 8 en 9
Lied 590: 1, 2 en 3
Lied 559: 1, 2, 3 en 4

Collecte

geen

Paaswake
Zaterdag 16 april 2022, 22.00 uur
Voorganger
Lectrix
Organist

: Ds. Henriëtte Bouwman
: Elsie Greep
: Louis Gerritsen

Over de dienst
Lezingen
Genesis 1: 1-5
Exodus 14: 15-22
Ezechiël 36: 24-28
Lucas 24: 1-10
Liederen

Collecte

Lied 559: 1, 2, 3 en 4
Lied 598
Lied 593
Lied 600
Lied 655: 1, 2 en 3
lied van overzee II - 47: 1, 3 en 4
Lied 601: 1, 2 en 3
Lied 425
geen

Thuis of later kijken?!
Alle diensten zijn met beeld en geluid te volgen
via deze koppeling:

Pasen
Komende zondag is het Pasen. Het is het belangrijkste feest in de kerkelijke kalender. Want
op deze dag vieren we dat in Jezus het leven het
wint van de dood. En in Jezus krijgen wij deel
aan dat bevrijdende leven. De afgelopen jaren
mochten we het niet vieren met een kerk gevuld
met mensen. Dit jaar mag het weer. Laten we
het uitzingen van blijdschap en God loven om de
Levende die ons ziet. We maken er een dienst
vol muziek, kleur en zang van. Welkom om het
mee te komen vieren.
Maar voor het zover is zijn er nog de dienst op
Goede Vrijdag (19.30 uur) waar we het lijdensverhaal van Jezus lezen en in de Paaswake
(22.00 uur) op Stille Zaterdag wordt de nieuwe
paaskaars binnengebracht en zien we het langzaam Pasen worden.

Eerste Paasdag
Zondag 17 april 2022, 10.00 uur
Voorganger
Lectrix
Organist
Fluitiste

: Ds. Henriëtte Bouwman
: Elisabeth van der Lugt
: Louis Gerritsen
: Mieke Kersten

Na de dienst is er koffie, thee en limonade
Over de dienst
Lezingen
Jesaja 55: 1-11
Johannes 20: 1-18
Liederen

Lied 630: 1, 2 en 3
Lied 630: 4
Lied 624: 1, 2 en 3
Lied 625
Lied 627: 1, 2 en 3
Lied 637
Lied 1006
Lied 632

Collecte
1e collecte: KiA Werelddiaconaat Libanon
2e collecte: Kerk

Kerkdiensten

Voor de kinderen

24 april 2022, 10:00 uur:
Ds. D.M. de Jong, Oss
1 mei 2022, 10:00 uur:
Ds. K.F. Visser, Veenendaal
8 mei 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman,
Eind- of overstapdienst ontdekkerk

Wat hadden we afgelopen zondag een gezellige
kerkdienst. En wat waren er een mooie palmpaasstokken door jullie gemaakt.

Bedankt!
Lieve mensen,
Links en rechts vroeg ik jullie om, als je Trouw
las, de Verdieping voor mij te bewaren, waarin
een “Naschrift” stond over het leven van een
van de mensen die ik vaak ontmoette in de kerkdienst voor daklozen en verslaafden. Ik kreeg ze
royaal, zodat ik een flinke stapel had om uit te
delen in de kerkdienst die ik gisteren daar leidde.
Ze zijn met ontroering in ontvangst genomen
door de bezoekers. Ik ervaar die medewerking
als een ministukje gemeente zijn.
Hartelijk dank, Grada van Harten

Gemeentebijeenkomsten –
De Voorhof heeft toekomst
De eerstvolgende bijeenkomsten om na te
denken over
‘Hoe kunnen en willen wij kerk zijn en blijven’
zijn gepland op:
Dinsdag 19 april aanvang 20:00 uur, (55-69 jaar)
Woensdag 20 april aanvang 15:00 uur (70-plus)
Omdat elke leeftijdscategorie in de praktijk
andere afwegingen maakt, zijn de bijeenkomsten
per leeftijdscategorie gepland.
De jeugd tot 20 jaar is op die manier al bijeen geweest en de leeftijdscategorieën tot 55 jaar incl.
jonge kinderen komen in mei bij elkaar.
Bent u/ben je verhinderd op de betreffende datum, kom dan gerust op de andere bijeenkomst.
Achtergrondinformatie heeft gestaan in de afgelopen uitgaven van Rondom de Voorhof en is
ook te vinden op onze website.
Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig.

Agenda
15 Mei
Ontmoeting 20 – 40 jaar, met kinderopvang

Vrijwilligers Voorhofgemeente
Graag herinneren wij alle vrijwilligers aan de
bijeenkomst op zaterdag 23 april.
Waar zou De Voorhof zijn zonder de inzet van al
die helpende handen? Daar staan we graag samen bij stil.
Welkom op 23 april vanaf 15.30 uur tot ca. 18.00
uur. Onder het genot van een drankje hopen we
gezellig met elkaar bij te praten. Rond 17.00 uur
staat er iets lekkers klaar!
Het is van belang om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, daarom het verzoek om
u/je op te geven voor 18 april via het mailadres:
janroelofsen1963@gmail
Opgeven d.m.v. de intekenlijst in de hal van onze
kerk kan natuurlijk ook.

De Voorhof zet De Knop ook Om

Tenslotte

In navolging van de oproep van de Rijksoverheid
om te proberen minder energie te gebruiken in
de huidige tijd, zal ook de Voorhof de temperatuurregeling in de kerk(zaal) en overige ruimten
aanpassen. De verlaging van de temperatuur
betreft alle ruimten in ons kerkgebouw.

De afgelopen week, voorafgaand aan Pasen,
was de Stille Week.
Die begon met drie keer een vesper.
Mooie korte vieringen om te verstillen in aanloop
naar de cyclus van Pasen.
Die cyclus begon donderdag.
Op deze Witte Donderdag werd voor het eerst
‘sinds corona’ de maaltijd van de Heer gevierd.
Het gebroken brood werd gedeeld en de gedeelde wijn werd gedronken.
Een bijzonder moment!
Na Goede Vrijdag kijken wij uit naar Pasen.
In de paasnacht begint het licht door te breken.
Op de paasochtend zal klinken waarop de kerk
haar oorsprong vindt: de Heer is opgestaan!

Een drastische verlaging betreft het niet, maar
we kunnen niet achterblijven in deze tijd van
schaarste, maar niet minder de huidige brandstofprijzen. We hopen, maar verwachten, dat u
kunt instemmen met deze maatregel.
Met een hartelijke groet, namens A&B,
Jan van Eldik

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 of om even stil te zijn in de
kerkzaal. En u kunt genieten van het enige echte
kopje Voorhofkoffie!

Iedereen gezegende dagen gewenst!

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

