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Welkom!

Welkom!

Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur
3e zondag in de 40 dagen, Ocli Mei

Woensdag 10 maart 2021, 19,30 uur
Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. A. Altena, Leersum
Declamatie: Elsie Greep
Organist:
Louis Gerritsen

Voorganger: Drs. G.A.H. Klees Damman
Declamatie: Bernard Schiebaan
Organist:
Patrick van der Vegt

Over de dienst
Thema:
Schuld en lijden
Lezingen: Exodus 6: 2-7
Marcus 13: 24-29 en 33
Liederen: Lied 961
Psalm 25a
Kyrie 281: 1-5
Lied 547: 4, 5 en 6
Lied 561: 4 en 5
Lied 324

Over de dienst
Lezingen:
Deuteronomium 11: 8-16
Mattheüs 6: 25-32
Liederen:
Psalm 65: 5 en 6
Lied 978: 1 en 3
Lied 943: 1 en 2
Lied 943: 3 en 4
De dienst is met beeld en geluid te volgen via deze
koppeling:

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

Graag uw aandacht voor

Koffie na de dienst

Zaterdag 27 februari overleed Peter van Bostelen.
Peter groeide op in De Voorhof waar hij met zijn
vader Piet de zondagse dienst vaak bijwoonde. Hij
deed belijdenis in de tijd dat ds. Ad van Noord bij
ons predikant was. De laatste jaren woonde Peter
in Tiel. Peter is 54 jaar geworden.
Vrijdag 5 maart heeft de uitvaart plaatsgevonden in
kleine kring en is hij begraven op de
natuurbegraafplaats in Arnhem.
Wij wensen Piet en alle andere dierbaren van Peter
heel veel sterkte de komende tijd.

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
14 maart 10.00 uur
Dhr. J. de Koster,
21 maart 10.00 uur
Ds. P.F. Goedendorp, Leersum
28 maart 10.00 uur
Ds. D.M. de Jong Oss

Elke week
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot
11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen.
Elke vrijdag vanaf 11.00 uur kunt inZOOMen met
ds. Aafke Zaal. U kunt zich hiervoor opgeven door
op deze knop te klikken:

Afgelopen dinsdag is Annelies de Grooth weer thuis
gekomen uit het ziekenhuis, waar zij een operatie
heeft ondergaan. We wensen haar een spoedig
herstel toe.
Jarigen:
7 maart mevr. D.J. Koudijs – Krechting
13 maart dhr. A. Voorbij
14 maart mevr. B.A. Aal – Slettenhaar

Bericht van ds. Zaal

40 dagenproject voor de kinderen

Een onderdeel van mijn huidige opdracht als interim
predikant in de Voorhof is: ‘het binden en boeien
van de gemeente in coronatijd door zichtbaar te
zijn’. Maar dat valt nog niet zo mee… Daarom had
de kerkenraad mij gevraagd om op de
vrijdagochtenden een morgengebed te houden in
de Voorhof. Doordat de versoepelingen in de
maatregelen van de regering echter uitbleven en
een morgengebed niet tot de mogelijkheden
behoorde, werd mij daarom vervolgens gevraagd
om op vrijdag een zoom-meeting te organiseren. Ik
schreef u daar de vorige week over. Ondertussen
heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Het
ging goed! De komende vrijdagen zullen we er
verder mee gaan. We zoomen iedere week in op
een ander werk van barmhartigheid. Of ik daarmee
‘de gemeente bind en boei’ weet ik niet, maar de
mensen die meededen voelden, net als ik, weer
even heel goed wat het is om geloof en leven te
delen. En wat is dat een weldaad! Er zijn nog
plaatsen open, dus wie wil, kan meedoen.

Heilig huis - Johannes 2:13-22(25)
Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg
bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt maken van
het huis van zijn Vader.
'Dit is mijn geliefde Zoon.'
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 maken.
Voor als de link niet werkt
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ en
https://www.kindopzondag.nl/liederen/

Hartelijke groeten,
Ds. Aafke Zaal

Uit het Gele Boekje

Liturgische schikking
Er is moed voor nodig om een vreemde echt
welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je
iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat
iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed
een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is
dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je
iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met
mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je
de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net
als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat
lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Op maandagavond 8 maart zal
Ds. Ella Kamper (PKN-gemeenten Driel en
Vloedschuur te Heteren) een lezing verzorgen over
het wat minder bekende Bijbelboek Judith. Deze
avond bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de
avond gaat over het verhaal van het deuterocanonieke boek Judith en over de situatie waarin dit
boek is geschreven. Het tweede deel van de avond
gaat het over de doorwerking van dit boek in
de kunst. Het belooft een interessante avond over
een uiterst boeiende Bijbelse vrouw te worden.
Deze lezing zal alleen in digitale vorm worden
aangeboden. Degenen, die zich ervoor hebben
opgegeven, krijgen de link toegestuurd. De link zal na
8 maart ook op de site van het Gele Boekje
beschikbaar komen. U kunt zich opgeven
via aanmeldengeleboekje@gmail.com.
Meer informatie vindt u op de site van het Gele
Boekje. Hier meldt de werkgroep VIS ook steeds de
actuele ontwikkelingen t.a.v. de geplande activiteiten.
Namens de werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Collectes zondag 7 maart 2021

Lenen hakselaar / versnipperaar

1e collecte: Libanon (Kerk in Actie)
Deze zondag is de derde zondag in de 40dagentijd,
die in het teken staat van de 7 werken van
barmhartigheid. Deze zondag hebben we het over
“De vreemdeling onderdak bieden”. Libanon heeft
1,5 miljoen Syrische vluchtelingen onderdak
geboden en speelt hierin een belangrijke rol in het
Midden-Oosten. Ook voor de kerken in het MiddenOosten is Libanon een belangrijk land. We
collecteren voor een theologisch opleidingsinstituut
in Libanon, dat predikanten uit Syrië, Armenië,
Israël / Palestina en Libanon opleidt.

De tuinmannen, Auke Bennink en Jan van Eldik
hebben de struiken achter de Voorhof gesnoeid en
hebben nu een berg takken die ze graag willen
versnipperen. Om een ritje naar de stort te
besparen zouden ze graag voor een halve dag een
hakselaar/takkenversnipperaar lenen.
Heeft u er een te leen, laat het weten aan
Jan van Eldik, telefoon 06 11 87 56 28.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=FsDd0f
2e collecte: Kerkenwerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=AihtOT

Collectes woensdag 10 maart 2021
1e collecte: Diaconie

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=de0IuKqQlWjePrDsucspA
2e collecte Pastoraat

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id
=Ubdes0
tjTEe5ifAS84cAuA

Tenslotte
Voor velen was het een onbegrijpelijk advies dat de
PKN vorige week uitbracht, juist in een week met
een oplopend aantal besmettingen: weer starten
met kerkgang voor dertig personen. Het advies werd
gegeven omdat er een groot verlangen is. Dat
verlangen is er zeker; verlangen naar kerkgang,
naar theater, naar horeca en naar veel andere
mogelijkheden om samen te komen.
Binnen de kleine kerkenraad is overleg geweest
over dit advies. Ook is bij omliggende kerkelijke
gemeentes, vergelijkbaar met De Voorhof, gepolst
wat de reacties zijn op dit advies. Daar wordt, in
ieder geval voorlopig, niet afgeweken van het beleid
van de afgelopen periode. Tevens is met onze
burgemeester overlegd in verband met het
standpunt van de veiligheidsregio op dit moment.
Vanuit de veiligheidsregio wordt aangegeven dat er
in de situatie geen positieve ontwikkelingen zijn en
dat daarom het eerder uitgebrachte advies
gehandhaafd blijft.
Alles overwegende moet dan de vraag gesteld
worden of ‘de kerk’ zichzelf privileges mag
toekennen die niet gelden voor de maatschappij. In
het licht van die vraag is besloten de kerkgang op
dit moment nog niet te hervatten, hoe spijtig dat ook
is. De online kerkdiensten blijven de komende
periode de wijze waarop wij als gemeente de liturgie
samen thuis kunnen vieren.
Met elkaar hopen wij dat het tij spoedig zal keren!

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:

