NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 244 - zondag 10 oktober 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 10 oktober 2021, 10:00 uur
3e van de Herfst

Zieken:
De 2 maanden oude tweeling van Remco en
Suzanne Nicolaas – Verhaaf, Johnny en Abe zijn
allebei weer thuis. Er blijven zorgen rond de
voeding, maar hopelijk kan medicatie daarbij
helpen.

Voorganger
Lector
Organist

: Ds.A. Altena, Leersum
: Elisabeth van der Lugt
: Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Mw. R. (Tiny) van der Burg – Deijs verblijft bij
Markant, Burg. Meslaan 49, 4003 CA Tiel.

Over de dienst

Dhr. J. (Jan) de Graaf, kon afgelopen week naar
het Vrijthof om daar te revalideren.

Thema:

"Hij weet alles van mij"

Lezingen:

Psalmen 139
Johannes 4, 4 - 19 en 27 - 42

Jarigen:
12 oktober Dhr. J.Bestebreurtje
13 oktober Mevr. M.F.van Schaik-van Arnhem

Liederen:

Lied 215: 1, 4, en 6
Psalm 139, 2
Psalm 139, 8
Psalm 139, 14
Lied 838, 1 en 2
Lied 653, 1, 3 en 7
Lied 425

Voor de kinderen
Afgelopen zondag hebben we een gezellige
kindernevendienst gehad.

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

.

We hebben het over de belofte van God aan
Abram gehad. Dat zijn familie zo groot zou
worden als alle sterren aan de hemel. Maar
daarvoor moesten Abram en Sara natuurlijk wel
eerst een kind krijgen. En gelukkig kwam Isaac
toen ze beide al heel oud waren.

Elke week
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten
onder het genot van de enige echte
Voorhofkoffie, even binnenlopen voor een
gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken
of te brengen, of voor een moment in de
stiltehoek.

Kerkdiensten
zo 17 okt 2021, 10:00 uur:
Dr. J.G. te Lindert, Westendorp
zo 24 okt 2021, 10:00 uur:
Ds. van Essen, Zetten
zo 31 okt 2021, 10:00 uur:
Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg

Volgende activiteiten
Zo 31 oktober 16:00
Kerk op Schootdienst
Zo 07 november 14:30
Kindernevendienst en oppas

Collectes

Tenslotte

1e collecte Palm India (Maarten van Woerden)

Het is in het afgelopen jaar een paar keer
voorbijgekomen: de titel ‘Herkerken, de toekomst
van geloofsgemeenschappen’. Het boekje is
gelezen door de leden van de taakgroepen
(ambtsdragers en andere leden) om een
gezamenlijk vertrekpunt te hebben bij het
nadenken over de toekomst van onze gemeente.
Oorspronkelijk waren er gemeenteavonden rond
dit thema geagendeerd voor het najaar.
Vanwege de komst van onze nieuwe predikant,
ds. Henriëte Bouwman, worden deze avonden
doorgeschoven naar het nieuwe kalenderjaar.
Wie zich wil voorbereiden op de toekomstige gemeenteavonden of benieuwd is waar het boekje
over gaat, kan het boekje thuis lezen. Een paar
exemplaren van ervan liggen op de boekenplank
in de hal van De Voorhof als uitleen exemplaar.
Van harte aanbevolen!

2e collecte Landelijke 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.

Ontdekkerk
Dinsdag 12 oktober om 19.00 uur begint de
ontdekkerk in De Voorhof. We verwelkomen
graag kinderen uit groep 7 en 8 van de
basisschool.
Samen willen we om de week op dinsdagavond
gaan ontdekken wat de betekenis is van geloven
en wat het waardevol maakt om deel te zijn van
een geloofsgemeenschap.
Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom!
We hopen er een gezellig jaar van te maken!

Artemisia
Aanstaande donderdag 14 oktober zal kunsthistoricus Marijke van Dijk in een lezing vertellen
over Artemisia Gentileschi (1593-1653) en haar
werk, waarin sterke Bijbelse vrouwen zoals
Judith, Susanna, Jaël en Esther de hoofdrol
spelen. Artemisia's werk onderscheidt zich niet
alleen door het dramatische karakter, maar
vooral ook door een vrouwelijk perspectief in een
traditionele mannenwereld. Een voorproefje vindt
u HIER.
Donderdagavond 14 oktober 20.00, in De
Voorhof, Kesteren
U kunt zich aanmelden met het vertrouwde gele
formulier in het Gele Boekje, of via
aanmeldengeleboekje@gmail.com . Wilt u bij het
aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u
komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?
Wanneer u de lezing digitaal wilt bijwonen, dient
u dit te vermelden, en uw emailadres op te geven. Nadere details volgen na opgave.
Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl
- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11
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

