NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 285 - zondag 24 juli 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 24 juli 2022, 10:00 uur
Jarige: 31 juli dhr. A.M. Sanders
Voorganger
Lectrix
Organist

: Ds. Aafke Zaal, Hemmen
: Marijke van Dijk
: Rudolf van Tilborg

Kom in de Tuin

Na de dienst is er koffie, thee en limonade
De afgelopen twee weken zijn er al tuinen opengesteld om elkaar te ontmoeten op zondagmiddag van 15.00-17.00 uur en was het gezellig.
Ook de komende weken staan daarvoor een
aantal tuinen open.

Over de dienst
Lezingen

Liederen

: Genesis 1: 1-5
Johannes 3: 1-9

Zondag 24 juli bij Màrie en Marjo van der Poel
Zondag 31 juli bij Jan en Marijke Kottelenberg

: Psalm 65: 1 en 5
Lied 213: 1, 3 en 5
Lied 301h
Lied 305
Lied 701: 1, 2 en 3
Lied 701: 4
Lied 275: 1, 3 en 4
Lied 686: 1, 2 en 3

Op 7 en 14 augustus kan iemand zijn of haar tuin
nog beschikbaar stellen.
Zondag 21 augustus zijn we welkom bij Mariëlle
en Stefan van Someren.

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

Wees welkom en kom de gezelligheid zoeken in
de tuin.

.

Wijkontmoeting Opheusden
Kerkdiensten
31 juli 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman
7 augustus 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman
14 augustus 2022,
Ds. J.G. te Lindert, Westendorp

Collectes
1e collecte Tent of Nations
e

2 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.

Zaterdagmiddag 30 juli is er een wijkontmoeting
voor de leden uit Opheusden bij
de familie Weijman in de tuin.
Je bent welkom van 14.30 - 16.30 uur. Geef voor
26 juli aan Mientje door of je komt en met hoeveel personen.
Ook als je vervoer nodig hebt, kun je Mientje bellen 0488-442470.

Koffieochtend
Ook in vakantietijd is De Voorhof elke
woensdag open van 10.00 uur tot 11.30 uur.
U kunt dan in alle rust een mooi boek of een
verrassend spel uitzoeken onder het genot van
een lekker kopje Voorhofkoffie. Of even
binnenlopen voor een gesprekje met elkaar of
met onze dominee Henriëtte Bouwman, of om
even stil te zijn in de kerkzaal.

Startzondag en 40 jaar Voorhof

Tenslotte

Dit najaar is het 40 jaar geleden dat De Voorhof
in gebruik is genomen. Dat verdient aandacht en
dat zal op zondag 18 september, op de startzondag gebeuren.
Nu zou het mooi zijn als we op die zondag meer
organiseren en laten zien dan alleen een kerkdienst. Er komen al wat informatie en foto's naar
boven uit het archief van de kerk en uit de kasten
en laden bij mensen thuis. Dat is mooi en laat
het weten als er meer materiaal is.

Dit weekend begint voor velen officieel de
zomervakantie. Niet iedereen kan of wil
vreemde streken verkennen. Voor wie dat wel
doen: een goede reis, veel plezier en kom
weer veilig thuis!
Voor thuisblijvers kan de dag al een mooi
randje krijgen door een kaartje, even
(beeld)bellen of gewoon een praatje.
Een goede mogelijkheid voor een praatje is de
serie ‘Kom in mijn tuin’, die ook deze zomer
weer gestart is. In de maand juli is er elke
zondag een tuin van een gemeentelid open,
voor de maand augustus is dat bijna rond. Op
de lijst in de hal van De Voorhof worden de
adressen vermeld. Daar bent u die
zondagmiddag van harte welkom!

We willen ook een groep mensen die Henriëtte
helpt om die dag en de kerkdienst vorm te geven. Doe mee en laten we er een geweldige dag
van maken waarin we laten zien wat en wie
De Voorhof is en hoe wij, na 40 jaar, nog steeds
samen een levendige kerk zijn.
Laat het weten op
veertigjaar@voorhofkesteren.nl
of bel of mail ds. Henriëtte Bouwman
(0612678306, predikant@voorhofkesteren.nl)

Cursus Bedrijfshulpverlening
Op 10 oktober ’s avonds wordt in De Voorhof
een bedrijfshulpverlening (BHV) cursus gegeven
door Bosman Opleidingen.
In deze cursus leer je de juiste hulp te verlenen
bij gebeurtenissen (calamiteiten) die de veiligheid en/of gezondheid van de aanwezigen in de
Voorhof bedreigen.
Denk hierbij aan kleine brandjes blussen (bv omvallende kaarsen die kleding laat branden), maar
ook het ordelijk ontruimen van het pand of noodhulp verlenen bij ongevallen.
U kunt daarmee uzelf maar ook anderen helpen.
Opgeven bij Jan Roelofsen,
janroelofsen1963@gmail.com

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

