NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 241- zondag 19 september 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 19 september 2021
13e zondag van de zomer
Voorganger
Lector
Organist

: Ds. F.D. Meijnhardt, Leersum
: Marijke van Dijk
: Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Thema

: Een eerbetoon aan de bomen

Lezingen

: Jeremia 17: 5 - 8
Lucas 6: 43 - 45
Openbaring 22: 1 en 2

Liederen

: Psalm 96: 1, 6 en 7
Lied 299j
Lied 841: 1, 2 en 4
Lied 216

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

.

Aanmelden kerkdienst
Voor de dienst van aanstaande zondag kunt u
zich via de website aanmelden met behulp van
deze koppeling

Jarigen:
19 september: Mevr. H. Weijman - Molenaar
24 september: Mevr. J.P. van Lith - Nout

Van de werkgroep VIS
Op donderdagmiddag 30 september starten we
het nieuwe seizoen met een mooie excursie naar
het oudste klooster van Nederland. Het Sint Agatha Klooster in Cuijk is een plaats waar het leven
van alledag wordt gecombineerd met stilte en
bezinning. Wij krijgen in het klooster een inleiding, gevolgd door een rondleiding. Daarna kunt
u de tentoonstelling bezoeken, die in het teken
staat van de bijzondere kloostertuin en het 650jarig bestaan van het klooster. Uiteraard kunt u
ook een bezoek aan de kloostertuin brengen.
Meer informatie over het klooster en de lopende
tentoonstelling vindt u op
www.kloostersintagatha.nl
De excursie duurt van 14.00 uur tot ongeveer
17.00 uur. De eigen bijdrage is € 4,=. We reizen
met de auto. Wilt u bij uw aanmelding vermelden
of u een auto heeft en zo ja, hoeveel mensen
kunnen meerijden? Het maximaal aantal deelnemers is 15, dus geef u tijdig op. U kunt zich aanmelden met het vertrouwde formulier dat u in het
Gele Boekje vindt, of via
aanmeldengeleboekje@gmail.com.
Na aanmelding ontvangt u nadere details.
Uiteraard kunt u zich ook vast voor andere activiteiten opgeven! U vindt alle informatie in het
Gele Boekje, en op www.gele-boekje.nl
De Werkgroep hoopt op een mooi, nieuw seizoen van Verdieping, Inspiratie en vooral ook:
Samenkomen!

Kerkdiensten
26 september 2021, 10:00 uur:
Ds. G.C. Flobbe, Naarden
3 oktober 2021, 10:00 uur:
Ds. J.W. de Kam - Diepenveen, Maurik
10 oktober 2021, 10:00 uur:
Ds. A. Altena, Leersum

Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Elke week

Tenslotte

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten
onder het genot van de enige echte Voorhofkoffie, even binnenlopen voor een gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken of te brengen, of
voor een moment in de stiltehoek.

Nog één keer aanmelden om te registreren voor
de kerkdienst, dan is dat hopelijk verleden tijd.
Een van de uitkomsten van de persconferentie
van afgelopen dinsdag is het loslaten van de
anderhalvemetermaatregel. Naar aanleiding
daarvan heeft de kleine kerkenraad besloten dat
ook in De Voorhof deze regel grotendeels losgelaten kan worden vanaf de door het kabinet vastgestelde datum. Dat betekent dat er vanaf volgende week geen aanmelding meer nodig is om
de kerkdienst in De Voorhof mee te vieren. Er
zijn door de premier evenementen genoemd
waar een maximale bezetting van 75% zal gelden. Gezien de maximale capaciteit van De
Voorhof is de verwachting dat dit percentage de
eerste weken niet zal worden overschreden.
Vanwege het niveau van ventilatie in De Voorhof
is het goed om de komende tijd in de kerkzaal
een onderlinge afstand aan te houden van één
lege stoel. Ook ziet het ernaar uit dat het binnen
afzienbare tijd weer mogelijk is om tijdens de gehele dienst de liederen te zingen. Velen hebben
daarnaar uitgekeken en zijn enorm blij met dit
vooruitzicht. Anderen vinden het erg spannend
en zijn er bezorgd om, om uiteenlopende redenen.

Collectes
1e collecte: Syrië hulp aan kerken
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je
de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen.
Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt
onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk
moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte
tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.
2e collecte: Jongerenwerk
Klik op de collecte, 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 bank voltooit u de
betaling.

Van de Eetgroep Voorhof
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief al heeft kunnen
lezen, kan de eetgroep voor alleengaanden op
vrijdag 24 september, na een heel lange tijd,
weer bij elkaar komen voor een maaltijd. Nu werden wij onlangs verrast door het bijzonder genereuze aanbod van een van onze gemeenteleden,
om de eetgroep te trakteren op vers gerookte forellen van de forellenkwekerij in Ommeren. Hoe
mooi is het, om samen ‘brood en vis’ te delen in
de kerk! We zijn dan ook erg dankbaar voor dit
gebaar. Komt u samen met ons meegenieten
van een heerlijk buffet met vis in de hoofdrol? Uiteraard hebben we voor diegenen, die niet van
vis houden, een smakelijk alternatief. En natuurlijk gaat het niet alleen om het eten, maar ook
om de gezelligheid.
U kunt zich aanmelden bij Aleke, telefoon
0488- 442894 of per mail: azvanvuren@hotmail.com. Aarzelt u niet te lang, want het aantal
plaatsen is aan een maximum gebonden.
Wilt u bij opgave doorgeven of u tot de visliefhebbers behoort of niet?
Wij verheugen ons erop, om u op 24 september
om 18.00 in de Voorhof te zien!
Annemieke, Aleke en Marijke

Extra vrijheden brengen ook extra verantwoordelijkheden met zich mee. Extra persoonlijke verantwoordelijkheden vooral. Dat zijn de
‘standaard’ corona voorschriften zoals handen
ontsmetten bij binnenkomst, met als veruit de belangrijkste: bij gezondheidsklachten of twijfel
over de gezondheid: thuisblijven!
Voor komende zondag dus nog één keer aanmelden, bij wijze van afscheid van dit systeem.

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@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 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

