NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 253 - zondag 12 december 2021

Welkom!

Graag Uw aandacht voor

Zondag 12 december 2021 10.00 uur
Derde Advent, Gaudete
Voorganger: Ds. A.C. Grandia, Doesberg
Declamatie: Marjo van der Poel
Organist:
Cees Meijering

Overleden
Vrijdag 3 december overleed
mevr. E.E. (Liesbeth) Batenburg- de Mooij
op de leeftijd van 91 jaar.
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Over de dienst

Collecte

Lezingen: 1 Samuel 2: 1-10
Lucas 1: 39-56
Liederen: Psalm 85: 1, 3 en 4
Lied 433: 1
Lied 151: 1, 2, 3, 5 en 6
Lied 157a
Lied 462
Lied 444

Eerste collecte: Tent of Nations
Tweede collecte: Liturgie en Eredienst
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.

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

Kerkdiensten
19 december 2021, 10:00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman
24 december 2021, 22:00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman
(onder voorbehoud)
25 december 2021, 10:00 uur, Gezinsdienst
Ds. Henriëtte Bouwman
26 december 2021, 10:00 uur:
Dr. J.G. te Lindert

Elke week
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen
om een boek uit te zoeken of te brengen, of om
even stil te zijn in de kerkzaal. Vanuit het gastteam zal iemand in de hal aanwezig zijn, maar
voor-lopig wordt er helaas geen koffie geschonken.
Ds. Henriëtte Bouwman is op woensdag- en donderdagmorgen aanwezig in de werkkamer in De
Voorhof en je kunt bij haar binnenlopen voor een
vraag of een gesprek.

De eerste collecte is voor de Tent of Nations.
Een educatieve boerderij met het vredesproject
van de Palestijns- christelijke familie
Nassar in Bethlehem.
Ondanks de moeilijke omstandigheden en de
voortdurende dreiging door de Israelische
autoriteiten, zetten ze zich op een geweldloze en
creatieve manier in onder het motto:
“WIJ WEIGEREN VIJANDEN TE ZIJN”
Israel heeft hen verboden te bouwen op hun eigen grond. En regelmatig wordt het weggetje van
de boerderij naar de grote weg die naar Bethlehem gaat vol gestort met puin en troep. Desondanks proberen ze hun workshops voor vrouwen
en zomerkampen voor kinderen door te laten
gaan. Zij putten hoop uit het feit dat er wereldwijd
mensen in vriendschap en solidariteit om hen
heen staan.
Dank voor uw steun.

Voor de kinderen

Kerstpakkettenactie 2021

Het is zondag al weer 3e advent op de viertafel
zien we Jozef en Maria op weg naar Bethlehem.

In december maken wij i.s.m. alle kerken van de
Neder Betuwe weer de kerstpakketten klaar. Wij
geven hiermee de mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen een extraatje
in de kerstperiode.
Doet u weer mee?

Vanuit het kinderwerk denken we na over de
kerstvieringen. Afgelopen jaar zijn er door alle
Coronamaatregelen weinig kinderen naar de
kerk gekomen. We willen met alle plezier iets
voor de kinderen organiseren, maar we willen
wel weten wat de behoefte is met betrekking tot
de Kerstviering. Vandaar dat we maandag een
brief naar alle ouders met kinderen van 0 t/m
groep 8 hebben gestuurd. Met de volgende vragen:
1. Willen jullie naar de Kerst Kerk-op-schootdienst komen, voor kinderen van 0 – 6 jaar?
2. Daarnaast zijn we benieuwd hoeveel kinderen
we in de Kerstochtenddienst voor Jong en Oud
mogen verwachten. Willen jullie op kinderwerk@voorhofkesteren.nl aan ons doorgeven
hoeveel kinderen en begeleidende ouders we
mogen verwachten.
Jullie mogen ook doorgeven als jullie van plan
zijn thuis de dienst te bekijken.
We hopen veel kinderen met hun (groot-)
ouders bij de kerkdiensten te zien. Maar mocht
uit de aanmeldingen blijken dat er geen behoefte
is aan speciale activiteiten voor de jonge gezinnen, dan komt er alleen een Kerstdienst voor
Jong en Oud.

Op zondag 12 december kunt u uw boodschappen inleveren. Ook zal er een speciale collectebus staan, waarin u een kleine bijdrage voor
deze actie kunt doen.
Het is ook mogelijk om een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie.
Dit is rek nr. NL62 RABO 0331 9651 43
t. n. v. Diaconie Voorhofgemeente, Kesteren.
o.v.v. kerstpakkettenactie 2021. Of gebruik de
QR code.
Alvast uw dank hiervoor!
De diaconie

Kerstboom
Denkt u alstublieft aan de kerstversiering voor
de kerstboom in de kerk?
Dat hoeven geen dure ballen te zijn.
Een mooie wens op een kaartje is kostbaarder.
Alvast hartelijk dank!

Corona maatregelen
De belangrijkste basisregel voor De Voorhof is
uiteraard thuisblijven bij klachten.
Verder geldt in De Voorhof:
- handen desinfecteren bij binnenkomst
- een mondkapje dragen bij het lopen door het
gebouw
- drie stoelen vrijhouden tussen verschillende
huishoudens vanwege de wettelijk verplichte 1.5
meter afstand
- jassen meenemen de kerkzaal in
In de kerkzaal wordt om en om een stoelenrij niet
gebruikt, zodat ook op deze wijze afstand gecreeerd wordt. Bij binnenkomst wordt u door de kosters naar uw zitplaats gebracht.

Amnesty International
Schrijfactie
De diaconie van de Voorhof wil aan deze
waardevolle actie meedoen. Juist in deze tijd
waarin mensenrechten (recht op vrije meningsuiting) onder druk komen te staan. De
schrijfactie staat op het rooster voor zondag
12 december. Vanwege alle beperkingen is
er dit jaar alleen de mogelijkheid om de brieven thuis te schrijven. Er zijn kleine pakketjes
samengesteld van brieven en kaarten. Komende zondag is de laatste mogelijkheid om
hieraan mee te doen. U kunt pakketjes komende zondag uit de kerk meenemen en
rustig thuis schrijven. Dan kunnen de brieven
en kaarten in de week erna door de schrijvers zelf verzonden worden.
Meer in formatie kunt u vinden op de site van
Amnesty International:
Write for Rights

Advent tasjes
Pastoraat en diaconie hebben 135 advent tasjes
klaargemaakt die zullen worden bezorgd bij de
75 plus leden van de Voorhof. In het tasje zitten
stoofperen (of appels voor de niet zelf kokers),
een mooi kerst blad, een kaart met kerstgroet en
chocolade klokje en ballen en fleurig pakje servetten. Meer dan 10 voorhoffers zullen deze
thuis bezorgen bij onze meest seniore leden.
Dit alles als vervanging van de adventsviering
voor senioren die dit jaar helaas niet door kan
gaan om de u allen bekende reden

Vrijwilligers

Kerstconcert 23 december

In de afgelopen week was het de ‘Dag van de
vrijwilliger’. Geen uitnodiging om beschikbare
plaatsen in te nemen en zo toe te treden tot het
Voorhofvrijwilligerskorps, deze week, maar een
welgemeend ‘Dank je wel!’ voor al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor alles in
en om De Voorhof.
Het thema van de dag van de vrijwilliger was
‘Samen blijven schitteren’. Dat past mooi in deze
adventstijd. En het past bij het schitterende werk
dat door zo velen verricht wordt om de Voorhofgemeente een plaats te laten zijn waar mensen
gezien worden en zichzelf mogen zijn. In alle
verscheidenheid met een gedeeld vertrouwen en
een gedeeld verlangen al jarenlang op weg. Een
weg die dankzij al die vrijwilligers nog lang begaanbaar kan blijven.
Dank voor alle inzet!

Helaas gaat het geef Licht Concert van
Gerald Troost van 23 december niet door.
Dit is op dit moment de juiste beslissing
gezien de stijging van het aantal corona
besmettingen in het land en zeker in de
gemeente Neder-Betuwe.
Wij wensen u allemaal Goede Kerstdagen
en een Gezond 2022!!!
Anja van Spanje en Adrie Franken-Weijman.

Actie Schoenendoos
Wat is er ijverig genaaid aan de pennenzakjes
voor de actie schoenendoos 2022! Inmiddels liggen er al 750 prachtige pennenzakjes klaar om
gevuld te worden met schoolbenodigdheden. Degenen die hier aan gewerkt hebben zijn, zonder
uitzondering, enthousiast en zij willen graag de
kans krijgen om er nog meer te produceren. Om
die reden zal het krat met setjes om nog meer
pennenzakjes te kunnen naaien ook op 12 en19
december te vinden zijn. Zo krijgt een ieder die
ook een steentje bij wil dragen aan deze actie,
volop mogelijkheden. Doet u ook mee? Alvast
heel hartelijk dank!
Lobke van Veenendaal (06 26802927) en
Ellie Buizer (06 38745797)

Ten slotte
De adventstijd is een tijd van hoop en verwachting, van uitzien naar het Kerstfeest. Maar wat
verwacht jij eigenlijk?
(Melodie: Midden in de winternacht)

Wat verwacht jij nu met kerst,
waar wil jij van dromen?
Blijf je wachten met de rest;
zal het licht dan komen?
Of ga jij ook aan de slag
zodat ieder weten mag
dat de duisternis
echt verdwenen is?
Als je helpt waar je kunt
zal de ochtend gloren;
daar wordt licht geboren.

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via e-mail
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
Ds. Henriëtte Bouwman,
werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 - 785536
Mobiel
06 - 12678306
E-mail
predikant@voorhofkesteren.nl
Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 750711
E-mail
pastoraat@voorhofkesteren.nl
De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten,
IJzendoorn, Lienden en Ommeren en hoort bij de
Protestantse Kerk Nederland.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

