NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 211 - zondag 21 februari 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 21 februari 2021, 10.00 uur
1e zondag in de 40 dagen: Invocabit

Op dit moment zijn hier geen namen te noemen.
Dat is een beetje tegenstrijdig omdat er wel veel
speelt in onze gemeente. Niet iedereen vind het
prettig hier genoemd te worden.
Natuurlijk weten we dat er mensen in lastige,
moeilijke, verdrietige en pijnlijke situaties verkeren.
Er spannende dagen zijn omdat er uitslagen van
onderzoeken komen of een serie bestralingen of
kuren of operaties of .....vul maar in.
Laten we proberen om deze mensen heen te staan
(weliswaar op afstand) met onze aandacht en ons
gebed. We wensen hen veel sterkte.

Voorganger: Ds. W. van Wakeren, Veenendaal
Declamatie: Grada van Harten
Organist:
Louis Gerritsen
Over de dienst
Lezingen: Genesis 9: 8-17
Marcus 1: 12-15
Liederen:

Psalm 91: 1 en 7
Lied 441
Lied 558
Lied 539
Lied 538: 1-4
Lied 416

Jarigen:
23 februari mevr. A.L. van Eldik
24 februari mevr. J.F. Halm – van Ommeren
26 februari dhr. A. Boonzaaijer

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

.

Huispaaskaars
Koffie na de dienst
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:

Kerkdiensten
28 februari 10.00 uur
Ds. E. Hagen, Kerk-Avezaath
7 maart 10.00 uur
Ds. A. Altena, Leersum
10 maart 19.30 uur
Drs. G.A.H. Klees Damman, Kesteren
14 maart 10.00 uur
Dhr. J. de Koster,

Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars
bestellen met dezelfde opdruk als de nieuwe
paaskaars die in de Paasnacht aangestoken wordt
in de kerk.
U kunt kiezen voor een kaars van 30 cm of 40 cm.
Prijzen respectievelijk €27,50 en € 33,75
Maak het bedrag over op bankrekening nummer
NL22 RABO 0331 9042 68 tnv Voorhofgemeente
ovv huispaaskaars, lengte van de kaars en uw
naam.
De betaling moet uiterlijk 28 februari binnen zijn.
Informatie bij Aleke van Vuren

Bericht van ds. Zaal
De eerste Voorhoffers die met de ‘Doenerstas’ op
stap zijn gegaan, zijn een feit. Tijdens de wandeling
deelden zij geloof en leven en vonden dat heel
waardevol. Onderweg kwamen ze ook nog twee
andere mensen uit de Voorhof tegen, wat tot een
mooie, onverwachte ontmoeting leidde. De
komende weken worden ook de andere tassen
‘uitgetest’ en zo nodig bijgesteld. Als u mee wilt
doen in deze ‘testfase’, meld u zich dan even! Als u
het leuk vindt om gekoppeld te worden aan iemand
om samen met de tas aan de gang te gaan, meld u
zich dan ook!
Omdat het deze week vakantie was in de regio
waar ik woon, ben ik niet in de Voorhof geweest,
wel deed ik mee met de digitale vergadering van de
kerkenraad. Thuis, vanachter mijn bureau.
Fantastisch dat deze mogelijkheid er is! Op afstand
toch verbonden!
Wie volgende week vrijdag van 11.00-11.30 uur
mee wil doen met de digitale meeting in de Voorhof
(via Zoom), is welkom! Stuur even een mail voor de
link om mee te doen. Thema is: drinken geven aan
wie dorst heeft.
Hartelijke groeten, Ds. Aafke Zaal

Voor de kinderen

Wat een plek, Marcus 1:12-15
Jezus gaat naar de woestijn. Daar wordt hij veertig
dagen op de proef gesteld door Satan. Er zijn wilde
dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen.
Wil je naar het verhaal luisteren ga dan naar
kindopzondag. Hier word het verhaal jullie
voorgelezen. En op deze pagina vind je liederen die
bij het project horen.
Wil je ook de werkbladen kunnen gebruiken, mail
dan naar kinderwerk@voorhofkesteren.nl met je
naam en adres. Wij sturen je dan de gegevens toe
om een account te kunnen aanmaken.
Als het goed is hebben alle gezinnen met kinderen
tot en met 12 jaar het gezinsboekje ontvangen. We
hebben nog enkele boekjes over heb je interesse
voor je (klein)kinderen ze liggen in de kerk of mail
naar kinderwerk@voorhofkesteren.nl

40dagentijd
Zondag is het de eerste zondag van de 40dagentijd.
Iedere zondag gaat het over 1 van de 7 werken van
barmhartigheid.
Deze zondag gaat het over “de zieken verzorgen”
en worden projecten van lokale kerken in Moldavië
ondersteund.

Beroepingswerk
Vorige week hebt u kunnen lezen dat de
beroepingscommissie van start is gegaan. In
‘normale’ tijden zouden de leden van deze
commissie al lang aan de gemeente zijn
voorgesteld tijdens een gemeenteavond of tijdens
een kerkdienst. De namen van de commissieleden
hebt u kunnen lezen in de nieuwsbrief van 20
december. Binnenkort zal de beroepingscommissie
zich presenteren aan de gemeente op een wijze die
past binnen de huidige mogelijkheden.

Afgelopen week mochten wij van een gemeentelid
een bijdrage van € 10 ontvangen voor de 40dagenkalender. De kalender is recent op vrijwel alle
'voorhofadressen' bezorgd en voldoet gelet op de
positieve reacties duidelijk aan een behoefte van
bezinning op weg naar Pasen.
Vergeet u niet op te geven als u mee wilt doen aan
de besprekingen van de thema's uit deze kalender.
De besprekingen zijn op vrijdagochtend van 11.0011.30 uur gedurende de 40-dagenperiode. Het zijn
zogenoemde online-meetingen. Als u interesse
heeft dan kunt u een zogenoemde 'link' krijgen door
vooraf een mailtje of een belletje te doen naar
ds. Zaal. Zie voor de contactgegevens de colofon.

Collectes

Uit het Gele Boekje

1e collecte: Moldavië (Kerk in Actie)

Ds. Hanja van Essen ziet helaas geen mogelijkheid
om de gespreksavond Wie was Marcus, die
gepland staat op 23 februari in De Rank te Zetten,
in digitale vorm aan te bieden. Daarom komt dit
onderdeel van het programma te vervallen. Mogelijk
wordt het op een ander tijdstip opnieuw
aangeboden.

In Moldavië leven veel mensen in armoede en zijn
afhankelijk van steun van anderen. Veel mensen
zochten werk in het buitenland, jongeren en
ouderen bleven alleen achter. Kerken in Moldavië
zien naar hen om, ook in coronatijd. MCA, partner
van Kerk in Actie helpt hen daarbij. Zo komt er een
mobiele soepkeuken en nieuwe projecten waarbij
jongeren de ouderen in hun dorp bezoeken en
steunen.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=FB30G1
hGQUCwUuf0XBwVqg
2e collecte: Liturgie en Eredienst

De tentoonstelling van Een diepe voor in de aarde,
een serie kruiswegstaties in beeld (Marijke van Dijk)
en woord (Steven van Campen), die vanaf 13
februari in de Voorhof te zien zou zijn, is aangepast.
Het heeft onder de huidige lockdown
omstandigheden weinig zin om de werken in de
komende veertigdagentijd in de Voorhof op te
hangen. In plaats hiervan zal Marijke in de loop van
maart een digitale impressie van het werk
aanbieden. Hierover volgt nog nader bericht.. De
tentoonstelling zelf is verplaatst naar de
veertigdagentijd van 2022 - in de hoop op betere
tijden.
Op de site van het Gele Boekje (www.geleboekje.nl) is steeds de actuele stand van zaken
rond geplande activiteiten te vinden.
Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=D1rtSIMQzeHxaqiS-58Q
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 deponeer uw collectebonnen in een envelop in
de brievenbus van De Voorhof
of maak uw bijdrage over naar
NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Voorhofgemeente.
In beide gevallen het doel vermelden waaraan u wilt
bijdragen

Tenslotte
Deze week is de veertigdagentijd begonnen; een
tijd van bezinning op weg naar Pasen. De
veertigdagenkalender kan een mooi hulpmiddel zijn
om een weg te vinden door deze tijd.
Een mooi initiatief van buiten De Voorhof komt van
een aantal verhalenvertellers. Zeven vertellers
werken vanaf Aswoensdag, 17 februari, samen in
een uniek, digitaal project: www.40verhalen.nl. Zo
zijn er verschillende mogelijkheden om, al dan niet
samen, op weg te gaan naar Pasen.

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, 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 – 482606
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl , Website: www.voorhofkesteren.nl

