NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 230 - zondag 4 juli 2021

Welkom!

Voor de kinderen

Zondag 4 juli 2021, 10.00 uur
2e van de Zomer

Hoe kan ik verder?
Bij het bad van Betzata wachten mensen tot het water in beweging komt. Een man die daar al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus aangesproken met
de vraag: ‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat
hij zijn mat kan oppakken; hij is genezen. Andere
mensen die ervan horen, vragen waarom Jezus op
sabbat iemand geneest.
Johannes 5:1-18

Voorganger : Ds. G.C. Flobbe, Naarden
Lector
: Elsie Greep
Organist
: Patrick van der Vegt
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Thema: Genade zo oneindig groot / Amazing Grace
Lezingen : Deut 15, 12-15
1 Corinthe 15, 8-10
1 Timoteus 1, 12-14
Liederen : Lied 217: 1, 4, 5
Lied 1005: 1 en 5
Lied 146c: 1en 4
Lied 146c: 5
Lied 512, 1, 2, 3, 7
Evangelische Liedbundel 203: 1, 2, 3, 4
Psalm 89: 1 en 7
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

.

Aanmelden kerkdienst
Voor de dienst van aanstaande zondag kunt u zich
via de website aanmelden met behulp van deze

koppeling

Graag uw aandacht voor
Adresgegevens
In verband met de privacy worden de adresgegevens voortaan apart in de mail meegestuurd.
Zieken:
Dhr. H. (Henny) Huibers, heeft een paar dagen in
het ziekenhuis gelegen maar is gelukkig weer thuis.
Dhr. C. (Cees) Slob en mw. E.H. (Elisabeth) Slob –
van der Spiegel, kampen beiden al geruime tijd met
gezondheidsproblemen.

Wil je naar het verhaal luisteren. Hier word het
verhaal jullie voorgelezen.

Uitnodiging voor de kinderen t/m 12
jaar met hun (groot)ouders
We willen dit bijzondere jaar met elkaar afsluiten
met een gezellige middag in en rondom de kerk.
Datum: zondagmiddag 4 juli
Tijd: vrije inloop van 14 uur tot 16 uur
Afsluiting: 16.30 uur met een versnapering
Iedereen met (klein)kinderen is welkom, aanmelden
is niet nodig. We zien jullie graag op zondagmiddag
4 juli.
Groetjes het Kinderteam,
Merel, Jolanda, Marjon, Anika en Corine

Collectes
1e collecte: Binnenlands diaconaat:
Kinderen in armoede
2e collecte: Pastoraat
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.

Bericht van Ds. Zaal

Elke week

Afgelopen maandag was ik voor het laatst in de
Voorhof: mijn werk als interimpredikant in De Voorhof zit erop! En dus rondde ik deze week mijn werkzaamheden af, voerde nog een eindgesprek met de
voorzitter van de kerkenraad, bracht mijn geleende
fiets weer terug, lunchte met Marjon bij de bakker
ten afscheid en leverde mijn sleutel van de kerk
weer in. Toch een heel moment nadat we ruim een
jaar met elkaar zijn opgetrokken! En alhoewel onze
wegen vast nog wel eens zullen kruisen (op 5 september mag ik nog bij u voorgaan), gaan we ook ieder onze eigen weg weer vanaf nu. Ik heb met plezier en liefde gewerkt het afgelopen jaar met u en
voor u en ik hoop dat ik iets heb kunnen bijdragen
aan het plaveien van een weg een zonnige toekomst in. Ik heb er alle vertrouwen in dat die voor u
ligt en wens u allen, samen met de nieuwe predikant die mag komen het allerbeste toe! De eerste
foto die ik ooit in de kerk maakte voor mijn stukjes
in de nieuwsbrief zend ik u nu als laatste mee… Het
is een wens en opdracht tegelijk!

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

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

Kennismaken
In Rondom De Voorhof hebt u kunnen lezen dat de
beroepingscommissie een predikant heeft voorgedragen aan de kerkenraad. Binnenkort zal de kerkenraad kennismaken met deze predikant. Wanneer de kennismaking van beide zijden goed bevalt,
wordt deze predikant de kandidaat die aan de gemeente zal worden voorgesteld op donderdag 15
juli vanaf 20.00 uur. Die avond zal eerst de beroepingscommissie kort verslag doen van het beroepingstraject, vervolgens kunnen gemeenteleden
kennismaken met de kandidaat. Daarna zal er een
stemming plaatsvinden over de vraag of de kandidaat beroepen zal worden. Gemeenteleden worden
van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te
zijn. Wel is het noodzakelijk dat u zich vooraf aan-

meldt via deze koppeling:
Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 12 juli.

Kerkdiensten
zo 11 jul 2021, 10:00 uur:
Ds. N. van Tellingen, Rhenen
zo 18 jul 2021, 10:00 uur:
Ds. K.F. Visser, Veenendaal
zo 25 jul 2021, 10:00 uur:
Ds. A. Pilkes-van Delft, Rhenen

Tenslotte
Het is mooi om te zien dat er steeds meer mogelijk
is. In ons groene kikkerlandje gaan telkens extra
deuren open en ontdekten vorig jaar al velen dat
nog lang niet alle mooie plekjes ontdekt zijn. Ook
worden steeds meer andere landen groen of geel,
wat extra mogelijkheden biedt om erop uit te gaan.
En ook in de kerk nemen de mogelijkheden toe. Het
beantwoorden van de begroeting, het gezamenlijk
‘Onze Vader’ en het zingen van de laatste liederen
tijdens de dienst geven nu gevoelsmatig nog meer
eer aan de eredienst.
Tegelijk groeit de hoop dat het einde van ‘onze’ vacante periode in zicht komt. De noeste arbeid van
de beroepingscommissie werpt haar vruchten af!
Het nadenken over de toekomst van onze gemeente heeft niet stilgelegen, maar deze vooruitzichten zijn een extra stimulans om met elkaar de
schouders eronder te zetten. Zo gaan wij vol vertrouwen de zomer tegemoet!

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

