NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 252 - zondag 5 December 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 5 December 2021, 10.00 uur
Tweede Advent

Zieken: Piet van Ingen is afgelopen week teruggekomen uit het ziekenhuis na een operatie.

Voorganger
Declamatie
Organist

Overleden: Zaterdag 27 november is Mevr. A.E.
Letter - van Meeuwen (Elly) overleden.
Zij is inmiddels in besloten kring begraven.

: Ds.W. van Wakeren, Veenendaal
: Grada van Harten
: Patrick van der Vegt

Jarigen:
10 december: Mevr. J. Boekestein - de Boer
11 december: Dhr. H. de Jongh

Over de dienst
Lezingen:

Sefanja 3: 14-20
Lucas 3: 7-18

Liederen:

Lied 961
Lied 440: 1, 2
Lied 440: 3 en 4
Lied 462: 1, 3 en 6
Lied 473: 1 en 3
Lied 1005: 1, 4 en 5
Lied 756: 1, 2 en 3

Voor de kinderen
Deze weken leven we toe naar kerst. Op de
viertafel bouwen we de kerststal op.

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

.

Van de week krijgen Jozef en Marie van een
engel te horen dat Maria een kind gaat krijgen.
Het kind dat Maria verwacht heeft ze van de
Heilige Geest gekregen.
Matteus 1:18-23

Kerkdiensten
Zo 12 dec 2021, 10:00 uur:
Ds.A.C. Grandia, Doesburg
Zo 19 dec 2021, 10:00 uur:
Ds.Henriëtte Bouwman
Vr 24 dec 2021, 22:00 uur (onder voorbehoud):
Ds.Henriëtte Bouwman

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, 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 voorlopig wordt er
helaas geen koffie geschonken.

Als afscheid voor Marjon hadden vanuit het
kinderwerk afgelopen week een viertafel voor
haar gemaakt. Dit omdat ze zolang de kartrekker
van de viertafel is geweest.

Collectes

Corona maatregelen

1e collecte: Rwanda Kerk in Actie opvang
kwetsbare kinderen

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 en
- jassen meenemen de kerkzaal in.
In de kerkzaal wordt om en om een stoelenrij niet
gebruikt, zodat ook op deze wijze afstand
gecreëerd wordt. Bij binnenkomst wordt u door
de kosters naar uw zitplaats gebracht.

2e collecte: Kerkenwerk
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.

En nu alleen verder...
Na de mooie en bijzondere afscheidsdienst van
Marjon afgelopen zondag, mag ik nu alleen mijn
weg zoeken in de gemeente. Dat is ook soms
letterlijk zoeken naar de weg als je in het donker
en in de regen het goede huis probeert te vinden
waar je een afspraak hebt. Maar ik ben
aangekomen en ook weer thuisgekomen en dat
geeft hoop voor de toekomst
Ik ben begonnen om mensen te bezoeken en
mensen beginnen mij te vinden om hun vragen
te stellen of om te vragen of ik bij hen op bezoek
kom. Natuurlijk worden we nog steeds beperkt
door de coronamaatregelen, maar waar het kan,
kunnen we elkaar ontmoeten.
Mail, bel of app mij gerust om in contact te
komen of om een afspraak te maken. Mijn
gegevens staan onder aan de nieuwsbrief, in
Rondom en op de website.
Ik ben ook een aantal dagdelen in De Voorhof te
vinden. In de regel ben ik op woensdag- en
donderdagmorgen aan het werk in de werkkamer
in De Voorhof. Loop gerust binnen voor een
vraag, een gesprek, een afspraak te maken of
om een praatje, dat vind ik geen enkel probleem.
Zo hoop ik mijn weg te vinden in en rondom De
Voorhof.
En dan is het ook nog zondag 5 december, het
Sinterklaasfeest en Advent vloeien als het ware
in elkaar over. Vol verwachting klopt ons hart...,
twee kaarsen branden, het licht groeit en laat het
duister langzaam verdwijnen. Kom tot ons, de
wereld wacht...
Groet van ds. Henriëtte Bouwman

Kerstpakkettenactie 2021
In december maken wij weer 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?
Op de zondagen 5 en 12 december kunt u uw
boodschappen inleveren. Ook zal er een 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. U kunt ook gebruiken
maken van deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=u7j2rnqQTWOJL1WXOvVanA&qsl_reqcnt=1
Alvast uw dank hiervoor!
De diaconie

Kerstboom
We willen dit jaar graag een kleurrijke boom in
onze kerkzaal en u kunt daaraan bijdragen. Wilt
u ook een engeltje, bal, kaartje, kransje of
vogeltje in de kerstboom dan kunt u uw
kerstversiering in de doos doen die in de hal van
de kerk staat. Alvast hartelijk dank!

Schrijfactie Amnesty
‘Write for Rights’ in de Voorhof
Wereldwijd worden mensen onterecht
gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat
ze opkomen voor hun rechten. De Write for
Rights-actie is door Amnesty International
opgezet om dit onrecht te stoppen. Elk jaar in
december schrijven mensen overal ter wereld
miljoenen brieven voor tien personen die onze
hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om
te vragen om een vrijlating, bescherming of
aanpassing van een discriminerende wet. En
kaarten aan de tien personen zelf, om hen een
hart onder de riem te steken. Door de massale
stroom brieven en kaarten vanuit de hele wereld
zorgen we voor verandering voor deze mensen.
Ook 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, maar dit jaar zullen de brieven niet in
de kerk geschreven worden. Er zijn kleine pakketjes met een paar brieven samengesteld om
thuis de te schrijven en zelf te versturen. Wie
mee wil schrijven kan dat aangeven en krijgt de
pakketjes dan tijdig thuis bezorgd. Ook kunt u
de brieven en kaarten ophalen bij de Voorhof.
We zullen zorgen dat vanaf begin december de
pakketjes klaarliggen. Dan kunnen de brieven
vóór 12 december door de schrijvers verzonden
worden.

Wegens succes verlengd!
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 5, 12 en 19 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)

Tenslotte
Met alle onzekerheid die er is, leven wij met de
zekerheid dat Kerst zal komen. Dit weekend is
het de tweede zondag van Advent. Het licht
begint te groeien Een teken van hoop dat het
duister zal worden verdreven.

Wij hopen op veel positieve reacties, vorig jaar
was de actie een groot succes. Er werden
wereldwijd bijna 4,5 miljoen brieven geschreven.
In Nederland waren dat er 480.000. En het had
effect. Mensenrechtenverdediger Germain
Rukuki kwam vrij. Satiricus Paing Phyo kwam
vrij. Er kwam vrijspraak voor Melike en Ozgur,
voorvechters voor LHBTI rechten. Journalist
Khaled Drareni kwam vrij en het onderzoek naar
de moordenaars en verkrachters van Popi
Qwabe en Bongeka Phungula werd heropend.
Dit zijn hoopgevende berichten, berichten over
mensen met (weer) een toekomst dankzij ook uw
brief. Dank u wel.
Wilt u meeschrijven dan kunt u een mail sturen
naar diaconie@voorhofkesteren.nl
of een telefoontje naar Coby van Beek:
06-26802927
Namens de diaconie hartelijke groeten

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
- ds. Henriëtte Bouwman, tel. 0488-78 55 36 of
06-12 67 83 06 predikant@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

