NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 206 - zondag 17 januari 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 17 januari 2021, 10.00 uur
3e zondag na Epifanie

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat mevr.
Marry van der Made op 14 januari is overleden. Ze
is 88 jaar geworden en is, zoals ze wenste, in haar
eigen huis overleden. Afgelopen zondag vertelde
ze nog dat ze zichzelf een gezegend mens voelde.
Aanstaande woensdag zal de uitvaart plaatsvinden,
meer is daarover op dit moment nog niet bekend .
Haar adres : Lingekant 31, 4051EG Ochten.
We wensen haar familie heel veel sterkte.

Voorganger: Ds. A.L. Rijken–Hoevens,
Veenendaal
Declamatie: Elisabeth van der Lugt
Organist:
Patrick van der Vegt

Over de dienst
Thema:

Gebrek en geduld

Lezingen:

Jesaja 62: 1-5
Johannes 2: 1-11

Liederen:

Dhr. W. Looyen is vorige week thuisgekomen uit
het ziekenhuis en herstelt daar verder na zijn
operatie. Keetjesbongerd 8, 4041RH Kesteren.
Mevr. C. Kersten is voor een operatie opgenomen
geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis
om te herstellen, revalideren. Gelderse Singel 82,
4033KG Lienden.

Lied 961
Psalm 25b
Alles wordt nieuw I-18
Lied 526: 3
Lied 793

We weten dat er meerdere families met ernstige
ziekten en/of corona te maken hebben,
allen sterkte gewenst!

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

.

Kerkdiensten
24 januari 10.00 uur Ds. M. van de Velden, Ede
31 januari 10.00 uur Ds. J.W. Breunese, Leersum
7 februari 10.00 uur Ds. G.C. Flobbe, Naarden

Jarigen:
18 januari mw. J. ten Broeke
20 januari mw. J. van Klaarbergen – Bijl
22 januari mw. J. van Eldik - van Tintelen

Voor de kinderen – viertafel
Bruiloft te Kana

Kerkbalans

De komende week gaan de lopers voor de Actie
Kerkbalans weer op pad.
U krijgt de envelop thuisbezorgd en u mag
vervolgens beslissen wat u vandaag in financiën
geeft voor De Voorhof van morgen.
De kerkrentmeesters, en velen met hen, hopen op
mooie toezeggingen!
Een week later gaan dezelfde lopers weer op pad.
Dan komen zij de envelop met uw antwoord weer
ophalen. Zoals het er nu uitziet is het dan geen bar
winterweer, maar u doet hen een groot plezier als
de envelop tijdig klaarligt of u de envelop al eerder
zelf bij de loper bezorgd.

Bericht van ds. Zaal

Collectes

Het zijn barre tijden waarin we leven en het
gemeenteleven staat noodgedwongen op een laag
pitje. Toch kan het vlammetje soms zomaar weer
gaan branden. Dat gebeurde van de week toen
Marjon en ik in de werkkamer van de Voorhof
samen aan de slag waren om de kasten op te
schonen. "Waarom verzinnen we niet iets leuks om
het vuurtje in de gemeente aan te wakkeren?”,
vroegen we onszelf opeens af. En nog voordat we
iets verzonnen hadden, was het idee er al!
Het plan is als volgt: we starten een nieuwe rubriek
die ‘Uit de Werkkamer’ heet en waarin we vertellen
waar we mee bezig zijn en wat we doen om de
gemeente bij elkaar te houden en te bemoedigen.
Daarvan laten we dan iets zien of horen door
middel van een foto of filmpje. We doen dat via een
whatsapp-verzendlijst en via de mail. Wie het dus
leuk vindt om wekelijks een bericht van Marjon en
mij te ontvangen ‘Uit de Werkkamer’ kan zich
hiervoor opgeven door een app te sturen naar het
volgende telefoonnummer 06-21633151 of een
email te sturen naar het volgende
e-mailadres: werkkamer@voorhofkesteren.nl.
Het is een experiment, dus we weten niet of het
een succes wordt, maar we hebben er alle twee
wel heel veel zin in!
Meld u dus maar aan, dan zetten wij u op de lijst.

1e collecte: PKN ondersteuning gemeenten

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=UqbYT
D4fQnqNpWAm6kA8Ow
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen:
van pastoraat tot missionaire presentie, van
diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.
Met een divers trainingsaanbod helpt de academie
van de Protestantse kerk zowel professionals als
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun
kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen
uit.
Zo gaan ze goed toegerust aan de slag!
2e collecte: Liturgie en Eredienst

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=eHJ79K
FFRZuf0yOvD1OCLQ
Scan de QR code via de camera of QR app van uw
mobiel, 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 mobiel bankieren app voltooit u de
betaling.
Of u kunt uw collectebonnen in een envelop
deponeren in de brievenbus van De Voorhof of uw
bijdrage overmaken naar
NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Voorhofgemeente.
In beide gevallen het doel vermelden waaraan u wilt
bijdragen

Uit het Gele Boekje

Tenslotte

De strenge lockdown is verlengd en er hangt ons
misschien zelfs een avondklok boven het hoofd. De
behoefte aan afleiding in deze moeilijke tijden is
groot. Uiteraard probeert de werkgroep VIS daarom
zoveel mogelijk activiteiten op één of andere manier
door te laten gaan, in ieder geval digitaal, maar zelfs
dit zal misschien niet altijd mogelijk zijn.
Degenen, die zich hebben opgegeven voor de
eerstvolgende activiteiten, krijgen uiteraard bericht
over de meest recente ontwikkelingen.
Ik raad u verder aan, om op de site van het Gele
Boekje te kijken; daar vindt u steeds de actuele
informatie over geplande activiteiten.
http://www.gele-boekje.nl/

Door velen werd het al verwacht maar toch voelt het
misschien nog als een teleurstelling, de verlenging
van de lockdown.
Voorlopig nog op afstand de kerkdiensten vanuit
De Voorhof volgen en thuis de koffie-na-de-dienst
drinken.
Naast al het andere wordt het samen koffie drinken
zeer gemist. Dat was voor Elsie de reden om na te
gaan of het mogelijk is ‘samen thuis’ koffie-na-dedienst te organiseren. Die mogelijkheid is gevonden:
via Zoom. Voor wie nog niet met ‘Zoom’ bekend is

Namens de werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

staat hier een
.
Vanaf aanstaande zondag, 17 januari, kunt u
terecht in de virtuele koffiekamer van De Voorhof

door deze knop te gebruiken
Wanneer u niet meteen binnenkomt, typt u bij
‘Meeting ID’ nummer 939 0118 3999 en bij
‘Passcode’ nummer 434201.
Elke zondag is de koffiekamer geopend na afloop
van de kerkdienst tot 12.00 uur en kunnen wij elkaar
daar via het beeldscherm ontmoeten met ons eigen
kopje koffie. Weer een nieuw aspect van samen
gemeentezijn!

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdag ingeleverd worden via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Interimpredikant:
ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag)
tel. 06-28 16 74 23
interim@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
- Marjon Bosch, tel. 06-21 63 31 51
- 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 – 482606
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

