NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 245 - zondag 17 oktober 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 17 oktober 2021, 10:00 uur
4e zondag van de herfst
Voorganger
Lector
Organist

Mw R. (Tiny) van der Burg – Deijs verblijft bij
Markant in Tiel.

: Dr. J.G. te Lindert, Westendorp
: Grada van Harten
: Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Thema

Lezingen
Liederen

: Jezelf niet voornamer achten dan
de ander. Of iets verder:
de minste durven wezen!
: Exodus 18: 13-24
Marcus 10: 35-45
: Psalm 146 c: 1, 2, 3
Lied 601
Lied 972: 5, 7, 8
Lied 533: 1, 3, 6
Lied 659
Lied 655

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

.

Kerkdiensten

Dhr. J. (Jan) de Graaf, verblijft in het Vrijthof om
daar te revalideren.
Mw. E.B. (Els) van Baren – Kets is ernstig ziek
en is in afwachting van een behandeling die hopelijk de pijn zal verminderen.
Dhr. J.B.G (Jan) Kappert leeft met de zekerheid
dat zijn levenseinde nabij is.

Jarigen:
19 oktober: Mevr. B.N. Heiërman - van Ewijk
19 oktober: Dhr. H.B.W. Luimes
23 oktober: Mevr. H.J.J. Kuenen - Dorrestijn

Schilderen
Onze nieuwe predikant, ds. Henriëtte Bouwman,
is snel geslaagd in het vinden van een nieuwe
woning. In de komende week krijgt zij namelijk al
de sleutel van de Meester N.J. van Riemsdijkstraat 21 te Kesteren!

24 oktober 2021, 10:00 uur:
Ds. H. van Essen, Zetten
31 oktober 2021, 10:00 uur:
Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg
31 oktober 2021, 16:00 uur:
Kind op schootdienst
3 november 2021, 19:30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid
7 november 2021, 14.30 uur
Verbintenisdienst Ds. H.W. Bouwman

Er hoeft niet heel veel aan het huis gedaan te
worden, maar op de vraag of er assistentie nodig
is bij het klussen was het antwoord: ‘Er moet wel
het een en ander geschilderd worden.’
Wie bedreven is met schuurpapier en kwast of
roller, is daarom extra welkom in de komende
paar weken.
Een afspraak maken voor een
klusmoment kan via
predikant@voorhofkesteren.nl.

Collectes

Wat eten we met Dankdag?

e

1 collecte Wereld diaconaat Kameroen
2e collecte Pastoraat
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.

Voor u een vraag, voor ons als diaconie een
weet: wat eten we woensdag 3 november (aanvang: 17.30 uur) als sobere maaltijd met Dankdag?
We kunnen alvast verklappen dat het héél bijzonder wordt. Volgende week zullen we alvast
een tip(je) van de sluier oplichten. En zie ook de
komende RDV.
Wij beginnen al trek te krijgen, u ook?!?

Elke week

Dozen

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
om de voorbereidingen te zien voor de kledingbeurs.

Heeft u verhuisdozen of bananendozen over?
Wilt u deze dan svp afgeven bij het winkeltje
aan de Markstraat op zaterdagochtend of
woensdagmiddag? We zijn dringend op zoek
naar dozen om de inventaris in te pakken voor
de verhuizing eind november. De spullen gaan
dan naar de wintermarkt en het winkeltje moet
leeg worden opgeleverd.

Van de Werkgroep VIS

Heel hartelijk bedankt voor uw hulp!
De winkel en rommelmarktclub

Artemisia
Wie de lezing over Artemisia van afgelopen donderdag heeft gemist, kan deze nog t/m zondag
17 oktober bekijken op Kerkdienst Gemist.

Tenslotte

Natriltijd
De coronatijd is voor velen een heel ingrijpend
geweest. Eenzaamheid, beperkte bewegingsvrijheid en soms ook het verlies van dierbaren hebben een groot stempel op onze levens en op de
samenleving gedrukt. Maar hoe blijf je
eigenlijk staande tijdens dit soort stormen?
Welke houding voorkomt dat je kopje onder gaat
in turbulente tijden? Thijs Caspers,
wandelfilosoof, schrijver en geestelijk verzorger,
geeft in zijn inleiding een antwoord op deze
vragen en schetst perspectieven die ons helpen
anders te kijken naar wat de stormen in ons
leven teweeg brengen. Thijs put hierbij onder andere uit het boek Natriltijd, van Riet J.M. Fiddelaers-Jaspers. Haar boek is geschreven voor iedereen die geconfronteerd wordt met stormen in
het leven, voor mensen die moeten buigen voor
een lot waar ze niet om gevraagd hebben. Na
Caspers’ inleiding gaan we met
elkaar in gesprek over onze eigen ervaringen in
coronatijd.
Donderdagavond 28 oktober 20.00 uur, Vluchtheuvelkerk, Zetten
U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via
aanmeldengeleboekje@gmail.com.
Verdere informatie is bovendien te vinden op de
site van het Gele Boekje:
www.gele-boekje.nl .
Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam,
telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer
aanbiedt?
Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Sinds afgelopen woensdag is er weer een
nieuwe Bijbelvertaling in omloop: de NBV21.
Het is de opvolger van de Nieuwe BijbelVertaling
die uitkwam in 2004 en al jaren de standaard
vertaling is in De Voorhof.
Het Nederlands Bijbelgenootschap, sinds dit jaar
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, wilde
graag reacties ‘uit het veld’ op de NBV uit 2004.
Dat zijn er duizenden geworden. Met deze reacties kon gewerkt worden aan de volgende vertaling.
Velen hebben meegewerkt om deze nieuwe vertaling tot stand te brengen.
Informatie hierover is te vinden op
https://nbv21.nl/over-de-nbv21/.
Het uitgangspunt voor deze vertaling was:
in eigentijdse taal dichter bij de bron.
Dat is tegelijk een mooi thema. Als wij dat
betrekken op onszelf, kunnen wij door het werk
van vele generaties vertalers door de eeuwen
heen zeggen: met de taal die wij verstaan leven
vanuit de Bron!

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,4041XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

