NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 208 – zondag 31 januari 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 31 januari 2021, 10.00 uur
4e na Epifanie

Jarige:
5 februari Mw. A. van der Meulen – Roubos

Voorganger
Declamatie
Organist:

Ds. Breunese, Leersum
Elsie Greep
Patrick van der Vegt

LICHTPUNTJES
SOMS ZIJN ZE GROOT

Over de dienst
Thema:

Jezelf worden en zijn

Lezingen:

Psalm 139: 1-18
Marcus 1: 21-28

Liederen:
(gedeclameerd)

SOMS ZIJN ZE KLEIN
JE HOEFT ZE NIET TE ZOEKEN
JIJ KUNT OOK
EEN LICHTPUNTJE ZIJN

Psalm 66: 1, 3
Psalm 139A
Lied “De helse Geest”
Lied 362 1, 2, 3

VANDAAG, MORGEN EN ALTIJD
VEEL LICHTPUNTJES IN HET

In deze dienst gaat ds. Breunese uit Leersum voor
in De Voorhof. Deze dienst is met beeld en geluid te
volgen via deze koppeling:

NIEUWE JAAR

.

Na de dienst kunt u via Zoom terecht in de virtuele
koffiekamer van De Voorhof voor een ontmoeting
met gemeenteleden. U komt in de koffiekamer door

op deze knop te klikken:

Teken van hoop
Deze rubriek op de website van De Voorhof is
tijdens de eerste lockdown gestart en bestaat nog
steeds. Zo nu en dan worden er nog mooie
bijdragen ingestuurd. Wie iets voor deze rubriek met
onze gemeenteleden wil delen, kan dat sturen naar
voorzitter@voorhofkesteren.nl

Voor de kinderen
Wie begrijpt dit?
Jezus gaat met zijn leerlingen naar de synagoge in
Kafarnaüm. De mensen zijn diep onder de indruk
van, wat Jezus vertelt. Hij geneest er ook een man
die bezeten is.
Marcus 1: 21-28

Collectes

Bericht van ds. Zaal

1e collecte: PKN Jong Protestant

Terwijl het nog even wachten is op de toestemming
van de Classis (=solvabiliteitsverklaring) om de
beroepingscommissie van start te laten gaan, is er
toch volop beweging in de Voorhof. Samen met
Marjon startte ik vorige week de ‘Verzendlijst’ (u kunt
zich nog aanmelden via Marjons of mijn mobiele
telefoonnummer) en deze week hebben wij een
Rugtas-project ontwikkeld om in lock-down-tijd het
gemeenteleven vorm te geven. We kunnen elkaar
niet in of om de kerk ontmoeten, maar thuis kan het
wel in kleine kring. Nu nog met één ander
gemeentelid en als de regels straks weer versoepeld
worden met twee of meer gemeenteleden. De rugtas
is een hulpmiddel om op een laagdrempelige een uur
van samenzijn met iemand anders vorm en inhoud te
geven. Over het hoe en wat krijgt u volgende week
meer te horen, hier alvast een foto van de tas.

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij
het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel
Sirkelslag van Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel
Nederland op hun eigen locatie een interactief spel.
Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met
wie ze online in verbinding staan - om de hoogste
score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal
centraal. Op een ongedwongen manier zijn
jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

2e collecte: Jongerenwerk

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.

Kleding brengen
Staan de zakken met kleding inmiddels behoorlijk in
de weg, breng ze dan aanstaande maandagochtend
1 februari naar de kerk.
Deze keer geen container, maar gewoon in het
halletje zetten. Wij zorgen dan dat het weer
opgeruimd wordt.
De kerk is open vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur.
Alvast bedankt namens het kledingmarkt team.

Uit het gele boekje
De lezing Meervoudig religieus door Joantine
Berghuijs heeft, vanwege de avondklok, niet
plaatsgevonden op donderdagavond 28 januari, maar
is van te voren opgenomen.
Deze boeiende lezing is t/m 10 februari te zien op
Kerkdienst Gemist, via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710Protestantse-kerk-De-Voorhof, en is toegankelijk
voor iedereen die daarvoor belangstelling heeft.
Vragen naar aanleiding van de lezing zijn van harte
welkom, en kunnen tot 13 februari per mail aan
Joantine gesteld worden:
joantineberghuijs@gmail.com. Joantine zal dan de
vragen in een document beantwoorden, en dit aan
alle vraagstellers toe te sturen.
Het Filmcafé van 5 februari is helaas tot nader order
uitgesteld.
Namens de werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Beroepingswerk

Ten slotte

Deze week kwamen er goede berichten met
betrekking tot het beroepingswerk. Het CCBB, de
financiële tak van de classis, heeft de cijfers van
onze gemeente goedgekeurd. Op basis van de
meerjaren begroting heeft het CCBB besloten dat
onze gemeente voldoet aan de eisen om een
solvabiliteitsverklaring te verstrekken. Deze
solvabiliteitsverklaring houdt in dat verwacht mag
worden dat de Voorhofgemeente op de lange
termijn een predikant van 0,8 fte kan betalen. Een
taakomvang die tijdens de gemeenteavond aan de
orde is geweest en door de kerkenraad en de
gemeenteleden wenselijk wordt geacht.
Het breed moderamen van de classis heeft alle
overige stukken met betrekking tot het verzoek om
te mogen beroepen beoordeeld. En ook van hieruit
is toestemming verleend.
Zoals eerder gemeld is de start van de
beroepingscommissie enigszins uitgesteld vanwege
de huidige lockdown, maar vanaf de start kan de
beroepingscommissie binnenkort direct aan de slag.
Een goed begin!

Dit weekend komt de nieuwe editie van Rondom De
Voorhof uit. Wat bij het inleveren van de kopij
nieuws was, is nu weer deels achterhaald. Zo gaat
dat in roerige tijden. Gelukkig is er voor meer
actueel nieuws deze nieuwsbrief.
Veel dingen zijn niet mogelijk in deze tijd van
lockdown en avondklok. Reden voor de leden van
de kleine kerkenraad om een Zoombrainstormsessie te beleggen om te zien wat er wél
mogelijk is. Een inspirerend moment, afgelopen
woensdagavond. Allerlei suggesties zijn besproken
en sommige daarvan worden verder uitgewerkt om
vervolgens uitgevoerd te kunnen worden.
Mogelijkheden om elkaar, onszelf en anderen te
inspireren in deze bijzondere tijd. Binnenkort leest u
hier meer over. Zo worden er wegen gezocht en
wegen gevonden om samen gemeente te zijn en te
blijven.

Colofoon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdagmiddag 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 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

