NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 277 - zondag 29 mei 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

zondag 29 mei 2022, 10.00 uur
7e zondag van Pasen, Exaudi

Jarige:
31mei Dhr. H.J. Zandvliet

Voorganger: Ds .A.L. Rijken-Hoevens,
Veenendaal
Lectrix
: Marjo van der Poel
Organist : Louis Gerritsen

Bloem voor examenkandidaten

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Thema

: Liefde en verdraagzaamheid

Lezingen

: Johannes 14: 15 t/m 21
Ruth 1: 6 t/m 19a

Liederen

: Psalm 27: 1 en 4
Lied 209
Lied van Ruth
Lied 791: 1 en 3, 4
Lied 834
Lied 863: 5 en 6

Meehelpen voor Suriname

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

Afgelopen week zijn de schoolexamens begonnen. Ze duren ongeveer twee weken.
Om de examenkandidaten een hart onder de
riem te steken willen we hen een bloem geven.
Op 29 mei, dan zijn de examens (bijna) voorbij,
zal er in de kerk een vaas met bloemen staan.
Een ieder die een jongere kent die dan twee weken op de uitslag zit te wachten mag een bloem
meenemen om hen namens 'De Voorhof' veel
sterkte en succes te wensen.
Hopelijk is de vaas snel leeg.

.

Kerkdiensten
5 juni 2022, 10:00 uur, Pinksteren
Ds. Henriëtte Bouwman, Openluchtdienst
12 juni 2022, 10:00 uur:
Ds. M. v.d. Velden, Ede
19 juni 2022, 10:00 uur:
Ds. J. Stelwagen, Leersum

Via de stichting Zorg Samen Voor Suriname gaat
er begin volgende maand nog een keer een container met hulpgoederen naar dat land.
Wie helpt mij zoveel mogelijk om spullen in te
verzamelen?
Het gaat om kinderkleding, linnengoed, keukenspullen, levensmiddelen, maandverband, zeep,
tandpasta, enz. S.v.p. geen breekbare spullen en
ook geen levensmiddelen die tegen of over de
einddatum zijn. Ook bruikbare schoenen, tassen
en speelgoed zijn welkom.
Inleveren in de hal van de kerk.

Collectes
1e collecte PKN Jong Protestant
2e collecte Liturgie en Eredienst
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.

Straks wat helpers om in te pakken kunnen we
zeker ook goed gebruiken, evenals een donatie.
Overmaken naar
NL22RABO0347916252
t.n.v. W.M. Coutinho
met vermelding van Actie Suriname.
Namens de mensen in Suriname: alvast bedankt!
Wilma Coutinho (of 06 – 48 79 65 23 of
wm.wongsikwie@gmail.com)

Pinksteren

Elke week

Met Pinksteren houden we een openluchtdienst
bij de familie Olthoff, Tielsestraat 75 in Opheusden. Een feestelijke en ontspannen dienst om te
vieren dat de heilige Geest ons in vuur en vlam
zet om Gods boodschap te vertellen.
In de dienst is er ruimte voor muziek, voor mooie
liederen, maar ook het genieten van de mooie
omgeving om zo de wind van de Geest in ons
voelen stromen.
De dienst begint om 10.00 uur. Er zal voor een
heel aantal stoelen gezorgd worden, maar neem,
als dat kan, vooral je eigen stoel of kussen mee
om op te zitten. Er wordt gezorgd dat er ruimte is
om de auto te parkeren, maar we hopen dat velen van jullie op de fiets komen.
We maken er een mooie en levendige dienst
van, waarin ook de toekomst van onze kerk nog
even aan bod komt.
We hopen jullie 5 juni in Opheusden te zien.

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00
uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen
voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman
of om even stil te zijn in de kerkzaal.
En u kunt genieten van het enige echte kopje
Voorhofkoffie!

Helpen en bakken voor
openluchtdienst Pinksteren
De voorbereidingen voor de Pinksterdienst zijn in
volle gang.
Maar we hebben nog wat extra handen nodig
rondom die dag en op de dag zelf om alles in
goede banen te leiden en spullen te brengen of
te halen.
Vele handen maken licht werk, dus als jij wilt helpen kun je dat Mientje Weijman
(0611483414) laten weten.
Het zou heel leuk zijn als we bij de koffie allemaal eigen baksels kunnen delen. Dus heel
graag een cake of koek of taart bakken om met
Pinksteren bij de koffie te serveren. Geef ook
aan Mientje door als je wat wilt bakken.

Jaarrekening 2021
diaconie De Voorhof
De jaarrekening 2021 van de diaconie is opgesteld. Belangstellenden kunnen de stukken opvragen bij de penningmeester van de diaconie.
Digitaal via fambuizer@gmail.com of telefonisch
op 0488-483737 of je kunt ze persoonlijk aan
hem vragen.
In de hal zal ook een papieren exemplaar ter inzage liggen. Inhoudelijke vragen en opmerkingen
over de jaarrekening kunt u richten aan de penningmeester. Het voornemen is dat in haar vergadering van 15 juni de (kleine)kerkenraad de
stukken vaststelt.

Tenslotte
Afgelopen donderdag kon een Voorhof-traditie
gelukkig weer voortgezet worden:
dauwtrappen met na afloop een krentenbol en
het aansluitende ochtendgebed.
De zondag daarna heeft in de traditie de naam
‘wezenzondag’ gekregen, hoewel ons volgens
Johannes beloofd wordt dat wij na de
Hemelvaart niet als wezen achter gelaten
worden.
In dat vertrouwen mogen wij uitzien naar
Pinksteren, het feest waarbij de Geest komt als
wind en vuur. Die dag is voor ons als
Voorhoffers wellicht het begin van een nieuwe
traditie: een openluchtdienst; wolk en weder
dienende.
De voorbereidingen ervoor zijn
vergevorderd.
Dus laat ze maar komen, vuur en wind, om ons
te inspireren!

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
ds. Henriëtte Bouwman
werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel
06 - 12 67 83 06
Email
predikant@voorhofkesteren.nl
Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email
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

