NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 275 - zondag 15 mei 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 15 mei 2022, 10.00 uur
5e zondag van Pasen: Cantate

Meeleven:
Gerda van de Wardt uit Opheusden is naar het
ziekenhuis gebracht met een hersenbloeding.
Zij is afgelopen week opgenomen in Het Vrijthof
in Tiel. Waarschijnlijk zal ze niet meer thuis
kunnen wonen.
Haar adres is:
Burgemeester Mesdaglaan 49, 4003 CA Tiel.

Voorganger
Lectrix
Organist

: Ds. Henriëtte Bouwman
: Elsie Greep
: Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Jarigen:
16 mei Mevr. L.G.J. Greep- Wiesenfeld
20 mei Mevr. J. Oskam- Stam,
21 mei Mevr. H.J. Sanders- Slob
21 mei Dhr. J.W. van Kraaikamp

Over de dienst
Lezingen

: Deuteronomium 6: 1-9
Johannes 13: 31-35

Liederen

: Lied 98: 1, 3
Lied 98: 4
Lied 301k
Lied 305: 1, 2, 3
Lied 648: 1, 2, 3
Lied 974: 1, 2
Lied 654: 1, 2, 4, 6
Lied 793: 1, 2, 3
Lied 416: 1, 2, 3, 4

Collectes
1e collecte

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

.

Kerkdiensten
22 mei 2022, 10:00 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. Henriëtte Bouwman,
Voorhofkoor o.l.v. Lisette van de Loo
26 mei 2022, 9:00 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Henriëtte Bouwman
29 mei 2022, 10:00 uur
Ds. A.L. Rijken - Hoevens, Veenendaal
5 juni 2022, 10:00uur
Eerste Pinksterdag, Openluchtdienst
Ds. Henriëtte Bouwman

Binnenlands diaconaat

De Glind is een veilige haven voor kwetsbare,
uithuisgeplaatste kinderen.
Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon
kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun
toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim
120 kinderen en jongeren worden opgevangen in
28 gezinshuizen die verspreid staan over het
verder gewone dorp.
2e collecte

Jeugdwerk

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.

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 ds. Henriëtte Bouwman
of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt
genieten van een lekker kopje Voorhofkoffie met
een koekje!

Fietsen op Hemelsvaartdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 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.

Meehelpen voor Suriname
Via de stichting Zorg Samen Voor Suriname gaat
er begin volgende maand nog een keer een container met hulpgoederen naar dat land.
Wie helpt mij zoveel mogelijk om spullen in te
verzamelen?
Het gaat om kinderkleding, linnengoed, keukenspullen, levensmiddelen, maandverband, zeep,
tandpasta, enz. S.v.p. geen breekbare spullen en
ook geen levensmiddelen die tegen of over de
einddatum zijn. Ook bruikbare schoenen ,tassen
en speelgoed zijn welkom.

Zondag 22 mei viering
Maaltijd van de Heer
Na ruim twee jaar kunnen we volgende week
zondag weer met elkaar de Maaltijd van de Heer
vieren in een reguliere dienst. Met elkaar delen
we brood en wijn als de tekenen van de liefde en
het leven dat we in Jezus ontvangen. Zo laten
we zien hoe we gemeenschap zijn in Zijn Naam.
Ook zal Het Voorhofkoor haar medewerking
verlenen aan de dienst. Ook dat is heel lang
geleden en we zijn blij dat we hun stemmen weer
mogen horen en het zal de feestvreugde en het
gemeenschap vieren nog meer versterken.

Veertig jaar De Voorhof
In oktober van dit jaar is het veertig jaar geleden
dat ons kerkgebouw, kerkelijk centrum De Voorhof, in gebruik werd genomen. Dat mag gevierd
worden!
Voor het vieren van dit jubileum is gekozen voor
de startzondag, 18 september aanstaande.
Het vieren van een jubileum vraagt uiteraard om
voorbereiding. Daarvoor zal een kleine projectgroep gevormd worden.
Wie hierin mee wil denken en hier aan mee wil
werken, kan dat laten weten aan
ds. Henriëtte Bouwman.

Tenaamstelling bankrekening
Solidariteitskas

Inleveren in de hal van De Voorhof.
Straks wat helpers om in te pakken kunnen we
zeker ook goed gebruiken, evenals een donatie.
Overmaken naar NL22RABO0347916252
t.n.v. W.M. Coutinho met vermelding van
Actie Suriname.
Namens de mensen in Suriname:
alvast bedankt!
Wilma Coutinho
06 – 48 79 65 23
wm.wongsikwie@gmail.com

Onlangs is de tenaamstelling van onze bankrekeningen bij de Rabobank aangepast.
Voor het betalen van de Solidariteitskas zijn dit
de juiste gegevens:
Protestantse Gemeente De Voorhof
NL23 RABO 0120 5315 50

Vaststellen jaarrekening 2021
Na het opstellen van de cijfers door de kerkrentmeester en de controle door KKA, is de jaarrekening 2021 in de kerkenraadsvergadering van
12 mei vastgesteld.
Dank aan alle penningmeesters voor hun werk!

Uit het Gele Boekje

Tenslotte

Slotvoorstelling: Alle Zeven Goed!

Deze zondag, 15 mei, begint om 14.00 uur de
laatste bijeenkomst met gemeenteleden in het
kader van ‘De Voorhof de toekomst in’.
Iedereen van 20 tot 40 jaar is van harte welkom
om mee te denken over hoe wij in de toekomst
samen gemeente willen zijn.

Met veel enthousiasme beveelt de
Werkgroep VIS de uitsmijter van het seizoen
2021-2022 bij u aan: de spetterende theatervoorstelling voor jong en oud over het uiterst actuele
thema: De zeven werken van barmhartigheid.
In deze originele, muzikale voorstelling
Alle Zeven Goed! krijgen de zeven werken een
eigentijdse en eigenwijze draai.
Muzikaal begeleid door Dirk Overbeek (accordeon, keyboard) presenteert verhalenverteller en
kerkjournalist Kees Posthumus de zeven werken
van barmhartigheid voor mensen van hier en nu.
U bent van harte welkom!

Op eerste Pinksterdag zal de oogst van deze
vijf bijeenkomsten gepresenteerd worden.
Een mooi moment om te zien en te horen wat er
gemeentebreed leeft!

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

Tijdstip: Zondagavond 22 mei, 19.30-21.30 uur.
Inloop en koffie vanaf 19.00 uur.
Locatie: De Voorhof, Nedereindsestraat 30c,
Kesteren
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 telefonisch naar Marijke 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

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

