NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 283 - zondag 10 juli 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 10 juli 2022, 10.00 uur
4e van de zomer

Overleden:
Dhr. Gerhard Spaink is afgelopen dinsdag overleden op de leeftijd van 79 jaar. Hij woonde met
zijn partner Ellie Spruit op Rhenendael 151 in
Rhenen.
De afscheidsdienst zal dinsdag 12 juli om 12.30
uur plaatsvinden in De Voorhof. Aansluitend zal
er gelegenheid zijn om de familie te condoleren
en elkaar te ontmoeten. In besloten kring wordt
Gerhard naar het crematorium gebracht.

Voorganger
Lector
Organist

: Ds. Henriëtte Bouwman
: Fred Ivens
: Wim Vochteloo

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Lezingen

: Deuteronomium 30: 9 - 14
Lucas 10: 25 - 37

Liederen

: Lied 961
Lied 221
Lied 146c: 1, 3
Lied 316: 1, 3, 4
Lied 320: 1, 3, 5
Lied 975: 1, 2, 3
Lied 838: 1, 4

Jarige:
16 juli Mevr. N. van Urk

ORGANIST GEZOCHT

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

Meeleven:
Afgelopen woensdag is Louis Gerritsen gevallen
en heeft zijn heup gebroken. Hij is geopereerd
en zal een heel aantal weken nodig hebben om
te herstellen.

.

Kerkdiensten
17 juli 2022, 10.00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman
24 juli 2022, 10.00 uur
Ds. Aafke Zaal Hemmen
31 juli 2022, 10.00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman

Onze organist Louis Gerritsen heeft zijn heup
gebroken en is voorlopig niet in staat om het
orgel te bedienen in De Voorhof !
Wie o wie kent er iemand die piano of orgel
speelt en onze gemeente zou kunnen
begeleiden bij de liederen.
Wilt u alstublieft allemaal even meedenken.
Mocht u iemand kennen laat het weten aan
ds. Henriëtte Bouwman of Aleke van Vuren.
Wij wensen Louis beterschap en een goed
herstel toe!

Collectes
1e collecte

Studieproject VU

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.

Elke week
Elke woensdag is De Voorhof open van
10.00 uur tot 11.30 uur.
U kunt dan even binnenlopen voor een lekker
kopje Voorhofkoffie, een gesprekje met elkaar of
met onze dominee Henriëtte Bouwman, of om
even stil te zijn in de kerkzaal.
En u kunt natuurlijk in alle rust een mooi boek of
een verrassend spel uitzoeken!

Theaterweekend

Veertig jaar Voorhof

Aanstaande zondag is de uitvoering van het
Theaterweekend in het Hendrik Pierson College.
Deze dienst is voorbereid door tieners uit allemaal verschillende kerken.

Er is al een paar keer over geschreven, het
veertig jaar bestaan van onze Voorhof in het
komende najaar.

Op vrijdagavond beginnen we met slechts een
opzet en door drama, muziek en decor willen we
op zondagochtend u meevoeren door de levensloop van Petrus.
Hij begon als gewone visser, maar werd uiteindelijk iemand met een groot vertrouwen in God
en een verteller van de verhalen van Jezus.

Suggesties om aan dit gedenkwaardige moment
aandacht en invulling te geven beginnen binnen
te komen en blijven uiteraard welkom.
Wie met deze suggesties en met eigen ideeën
aan de slag wil gaan om er een mooi geheel van
te maken tijdens de startzondag in september,
kan dat laten weten via
veertigjaar@voorhofkesteren.nl,
ds. Henriëtte Bouwman of Tim van Beek.

Daar zijn natuurlijk ook meer suggesties, verhalen en foto’s welkom!

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
De dienst zal beginnen om 10.00 uur, u kunt
deze live komen bekijken in het HPC (Mammoetstraat 1-3, 6671 DL Zetten) of via de livestream
die zal plaatsvinden via kerkdienstgemist.nl van
de kerk “De Rank Zetten”.
Via deze link kunt u rechtsreeks naar de uitzending.

Tenslotte
Voor de meeste scholieren in onze omgeving is
de zomervakantie aangebroken. Even bijkomen
van leren en studeren. En dan bijtanken en opladen voor het volgende schooljaar, een nieuwe
studie of misschien voor de eerste echte baan.
Wij wensen jullie allemaal een heerlijke vakantie
met prachtig weer toe. Geniet ervan!

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

