NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
maandag 29 maart 2021

Stille week in De Voorhof
Vandaag zijn wij aangekomen in de Stille Week, de
voorbereidingsweek voor Pasen.
In deze week wordt extra stilgestaan bij het lijden
en sterven van Jezus. De bezinning wordt verdiept,
kun je zeggen.
Doorgaans is er elke dag in deze week een vesper
of een avonddienst. Dit jaar is dat anders. De
vespers komen te vervallen. Deze avonden kunt u
natuurlijk voor uzelf een bezinningsmoment
inlassen, bijvoorbeeld aan de hand van de
veertigdagenkalender.
Op Witte Donderdag wordt de Maaltijd van de Heer
gevierd. U kunt dat thuis meevieren, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van de Stille-week-tas. In de
nieuwsbrief van vorige week en in Rondom De
Voorhof vindt u daar informatie over.
Op Goede Vrijdag zal het lijdens-evangelie centraal
staan.
Onder andere vanwege de avondklok komt de
paaswake dit jaar te vervallen.
Het doorbreken van het Licht, gesymboliseerd door
het binnendragen van de nieuwe paaskaars, zal dit
jaar gevierd worden op eerste paasdag met als
voorganger ds. Nico van Tellingen uit Rhenen.

Zoeken en vragen
veertig dagen
een spoor door het leven
een pad door de tijd.
Verborgen verlangen
op leven na dood
graan uit de aarde
licht uit de hemel
delende liefde die vruchten draagt
woestijn die gaat bloeien
beelden van hoop
dat niet meer de dood
het einde is
Tim van Beek

Witte Donderdag
1 april 2021, 19.30 uur
Voorganger: Ds. A.E.I. Zaal, Hemmen
Declamatie: Bernard Schiebaan
Organist:
Louis Gerritsen
Over de dienst
De liturgie voor de dienst is nog niet bekend en zal
z.s.m. op de website geplaatst worden.

Goede Vrijdag
2 april 2021, 19.30 uur
Voorganger: Marjon Bosch - Verschuur
Declamatie: Marijke van Dijk
Organist:
Louis Gerritsen
Over de dienst
De liturgie voor de dienst is nog niet bekend en zal
z.s.m. op de website geplaatst worden.

Online dienst
De diensten zijn te volgen via de link

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
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