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Welkom!

Graag uw aandacht voor

zondag 3 Juli 2022
2e van de Zomer
Voorganger
Lectrix
Organist

Zieken:
Meneer Jan Huibers, is na een operatie thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen hem een
goed herstel.

: Ds. W. van Wakeren
: Elsie Greep
: Cees Meijering

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Overleden:
Vorige week stond hier te lezen dat meneer Piet
van der Zwan op 28 juni jarig zou zijn. Helaas
hoorden we dat hij op donderdag 23 juni dat hij is
overleden.
Hij woonde in Opheusden. Inmiddels heeft de
begrafenis in Vlaardingen plaatsgevonden

Over de dienst
Lezingen

: Genesis 2: 8 - 17
Genesis 2: 18 - 25

Liederen

Er zijn vast mensen in uw omgeving die, zeker
richting de vakantie tijd, een extra bezoekje of
kaartje waarderen. Laten we elkaar in 't oog
houden.

: Lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5
Lied 547: 1, 3, 5
Lied 214: 1 en 2
Lied 339A
LIed 834: 1 en 3
Lied 974: 1 en 5

Op donderdag 30 juni is mevrouw Els van Baren
overleden. Zij woonde met haar man Evert in
IJzendoorn.
Op dit moment hebben wij verder geen
informatie. Wij wensen de familie en dierbaren
heel veel sterkte.
Jarigen:
4-jul mevr. C. Minnen - van Doorn

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

.

Collectes
1e collecte Werelddiaconaat India
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.

Kom in de Tuin
Vanaf zondag 10 juli willen we weer starten met
een serie Kom in de Tuin.
Voorgaande jaren was daar best belangstelling
voor en werd het als gezellig ervaren.
In de hal van de kerk staat een bord met daarop
de inschrijflijst voor wie zijn tuin beschikbaar stelt
op een zondagmiddag tussen 15.00 uur en 1700
uur.
We hopen op een aantal gezellige middagen,
met leuke ontmoetingen.

Hulp

Tenslotte

De diaconie van De Voorhof is altijd actief
betrokken bij het vluchtelingenwerk in onze
regio. Met de komst van vluchtelingen uit
Oekraïne werden er in de omgeving verschillende organisaties opgezet die zich enorm
inzetten voor deze specifieke groep vluchtelingen. Onze diaconie besloot niet zelf ook nog
van alles te gaan organiseren, maar wel in nauw
contact te blijven met deze nieuwe organisaties.
Florida Pouwer is vanuit de diaconie de contactpersoon voor deze doelgroep. Verzoeken om
extra hulp worden met haar gedeeld.

U hebt het kunnen lezen in de Rondom de
Voorhof die vorige week uitkwam: in oktober
bestaat ons kerkgebouw, De Voorhof, veertig
jaar. Een mooie tijd en een mooi getal! Daar
willen wij natuurlijk wat aandacht aan besteden.
Weet u nog hoe het ooit begon, heb je een
suggestie om er feestelijk bij stil te staan of wil je
meewerken in de projectgroep die het vieren van
deze mijlpaal zal voorbereiden, laat het dan
weten via veertigjaar@voorhofkesteren.nl.

Vanaf nu zijn er extra vrijwilligers nodig voor de
vluchtelingen die worden opgevangen in
IJzendoorn. Er is hulp nodig voor kleine regelzaken en voor mensen halen en brengen in de
regio.

Met elkaar maken wij er een mooi moment van
om vol goede moed de volgende stap te zetten
naar de toekomst!

Wie hierin iets wil betekenen voor deze vluchtelingen, kan zich met naam en mobiel telefoonnummer opgeven bij Florida
(fg.pouwer@hotmail.com).

Kerkdiensten
zo 10 jul 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman
zo 17 jul 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman
zo 24 jul 2022, 10:00 uur:
Ds. A. E. I. Zaal, Hemmen

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:

Elke week
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur.
U kunt dan even binnenlopen voor een lekker
kopje Voorhofkoffie, een gesprekje met elkaar of
om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt
natuurlijk in alle rust een mooi boek of een
verrassend spel uitzoeken!
Vanaf deze week is ook onze dominee Henriëtte
Bouwman weer aanwezig. Na een welverdiende
vakantie gaat zij weer fris en opgeladen aan de
slag.

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

