NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 289 - zondag 21 augustus 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 21 augustus 2022, 10 uur
9e van de zomer

Jarigen:
27 augustus 2022 Dhr. B. Gelderman

Voorganger
Lectrix
Organist

Bericht van overlijden

: Ds. M. Hofma, Bunnik
: Elsie Greep
: Albert Dekker

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Lezingen

: Nehemia 9: 14-20
Matteüs 14: 13-21

Liederen

: Lied 280: 1, 4, 5 en 6
Lied 305
Psalm 78: 2, 6 en 7
Lied 383: 1, 2, 4, en 5
Lied 836: 1, 2 en 3
Lied 687: 1 en 3

In de hal van de kerk ligt a.s. zondag een kaart
waarop u, als u dat wilt, uw naam kunt zetten als
teken van medeleven.

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

Gelet op de contacten van de Voorhofgemeente
met die van de Ontmoetingskerk in Rhenen melden wij hierbij dat ds. Ton van Vliet op 14 augustus is overleden.
Ds. Van Vliet is in de Voorhof verschillende keren voorgegaan en in die zin geen onbekende.
Hij is in juli 2021 met emeritaat gegaan maar kort
daarop werd bekend dat hij ernstig ziek was.
De dankdienst voor het leven is gehouden op
vrijdag 19 augustus.

.

Kerkdiensten
28 augustus 2022, 10 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman,
Dienst van Schrift en Tafel
4 september 2022, 10 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman,
Bevestiging ambtsdragers
11 september 2022, 10 uur:
Ds. E. Braam, Culemborg

Collectes
1e collecte Diaconie
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.

Predikant afwezig
Deze week is ds. Henriëtte Bouwman afwezig.
Collega's in de buurt nemen voor haar waar
waar dat nodig is.
Willeke de Jong is contactpersoon voor pastoraat en voor andere zaken Tim van Beek en/of
Màrie van der Poel.

Kom in de tuin
Nog één keer wordt er een tuin opengesteld om
elkaar te ontmoeten op zondagmiddag van
15.00-17.00 uur. Het was de afgelopen weken
heel gezellig.
Zondag 21 augustus zijn we welkom bij Mariëlle
en Stefan van Someren.
Wees welkom en kom de gezelligheid zoeken in
de tuin.

Fietsen gevraagd
In IJzendoorn wordt een grote groep Oekraïners
opgevangen. Zij moeten vandaar uit alles per
fiets doen.
Wie heeft er nog een damesfiets en/of kinderfiets
in goede conditie in de schuur staan , die niet
gebruikt wordt? Ze zouden daar erg mee geholpen zijn.
Voor informatie : Florida Pouwer
tel. 0488-482341 (na 1900 uur) of
fg.pouwer@hotmail.com

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

Bevestigen ambtsdragers

Foto's e.d. voor 40 jaar Voorhof

Indien er geen gegronde bedenkingen worden
ingediend hopen we zondag 4 september
Aanstaande vier nieuwe ambtsdragers te mogen
bevestigen.
Als diakenen: Marcel van Doodewaard,
Corine Druiff en Annemarie van Eck en als
scriba Jaap Kalsbeek.
Tevens nemen we afscheid van een aantal
ambtsdragers te weten Maarten van Woerden
(diaken-vz), Marian Jongenotter(diaken),
Florida Pouwer(diaconaal-medewerker) en
Màrie van der Poel(scriba).

De voorbereiding voor de startzondag en
jubileum van De Voorhof op 18 september is
volop aan de gang. Er zijn al leuke plannen en
daar hebben we ook nog materiaal bij nodig dat
misschien wel bij jullie in de kast ligt. Dus ik hoop
dat jullie eens in oude fotoboeken of dozen wilt
kijken of jullie iets kunnen vinden van:

We zijn blij nieuwe ambtsdragers te kunnen
bevestigen en gunnen degenen die in de
afgelopen periode hun schouders onder het
gemeentewerk hebben gezet ook weer rust. Zo
blijft het gemeentewerk leuk en haalbaar om te
doen. Daar behoort ook een oproep bij. Op
afzienbare termijn is er aflossing nodig van
degenen die de administratie van de Vaste
Vrijwillige Bijdragen (Henk en Margreet van Stralen) en de Preekvoorziening (Mia van Walraven)
doen. Zelf interesse of weet u iemand die deze
taken zou willen doen, we horen het graag.
Meer informatie bij Alike Kloosterman;
e-mail: alikekloosterman@gmail.com

Voorhofkoor
Maandag 22 augustus is onze eerste
repetitie na de zomervakantie en gaan we er
voor om op 18 september a.s. een mooie
bijdrage te leveren aan de startdienst van het
nieuwe seizoen van de Voorhof.
Een dienst waarin ook het 40 jarig bestaan van
de Voorhof wordt gevierd.
Een mooie periode om te proberen net zo enthousiast te worden als de koorleden over het
zingen in het Voorhofkoor en wellicht lid te worden.
Kom gewoon op 22 augustus naar de Voorhof.
We repeteren van 19:30 uur tot 21.30 uur in de
kerkzaal van de Voorhof.

- Foto's of filmpjes van de tijd in het Dorpshuis en
de eerste jaren in De Voorhof.
- Liturgie bij de ingebruikname van De Voorhof.
- Foto's of ander materiaal van alle activiteiten
van de activiteitencommissie die er geweest
zijn.
- Foto's of ander materiaal van bijzondere
Kerkdiensten.
- Foto's of ander materiaal van Sound of life,
cantorij, Shalom of Voorhofkoor.
- Foto's waarop de predikanten opstaan die in
De Voorhof en de tijd ervoor hebben gestaan.
Je kunt de foto's in een envelop doen in de
activiteitenbus in De Voorhof. Zet op de foto het
jaartal, wie of wat erop staat en je naam. Dan
zullen we zorgen dat de foto's zo snel mogelijk
weer bij je terugkomen.
Als je digitaal foto of ander materiaal kunt
aanleveren, heel graag. Dan mag je het sturen
naar veertigjaar@voorhofkesteren.nl.
Ook ideeën kun je nog altijd inleveren via de bus
of het mailadres. Ook als je wilt meehelpen op
de dag zelf of de voorbereidingen van één van
de activiteiten.
Alvast bedankt namens de voorbereidingsgroep
40 jaar Voorhof
Jaap Kalsbeek, Karel van Wieringen,
Henriëtte Bouwman, Gea Olthoff,
Aleke van Vuren en Wim Jongenotter

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:

Tenslotte
Voor velen zit de vakantietijd er weer op. De
komende week beginnen de scholen weer in
onze omgeving en wie nog in het arbeidsproces
meedraait, zal misschien alweer begonnen zijn.
Ook binnen De Voorhof komt meer reuring.
Taakgroepen gaan weer vergaderen en
voorbereidingen voor verschillende zaken die
gaan spelen in de maand september naderen
hier en daar hun afronding.
Uitgerust en met hernieuwde energie en
inspiratie kunnen wij het nieuwe seizoen weer
beginnen!

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.

