NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 294 - zondag 25 september 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

zondag 25 september 2022, 10:00 uur
2e van de Herfst
Voorganger

: Ds. A.E.I. Zaal, Beuningen

Overleden:
Afgelopen zondag 18 september is Carolina
(Corrie) Pesiwarissa - Sopaheluwakan overleden
op de leeftijd van 86 jaar

Na de dienst is er koffie, thee en limonade
Er is gelegenheid de familie te condoleren op
vrijdag 23 september 2022 van 19.30 tot 20.30
uur in Afscheidshuis De Betuwe, Kalkestraat 4c,
6669 CP in Dodewaard.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 24
september 2022 om 13.30 uur bovenstaand
Afscheidshuis. Aansluitend is de begrafenis op
de Gemeentelijke Begraafplaats aan de
Markstraat in Opheusden. Na afloop komen we
weer samen in het Afscheidshuis.
Wie wil condoleren of bij het afscheid wil zijn is
van harte welkom.

Over de dienst
Lezingen

: 1 Koningen 19: 1-9a
1 Koningen 19: 9b-17

Liederen

: Psalm 62: 5, 6
Lied 301h
Lied 283: 1, 2,3
Lied 836: 4, 5
Lied 321: 1, 2, 3,7
Lied 367e
Lied 425

Jarigen:

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

26-sep: Dhr. H. van Doodewaard
27-sep: Mevr. A.M. Verwoert-Dijkslag

.

Collectes
1e collecte KiA Zending Columbia
2e collecte kerk
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
Komende week is ds. Henriëtte Bouwman
afwezig i.v.m. vakantie. Collega's in de buurt
zullen haar waarnemen waar nodig.
Contactpersoon voor pastoraat is Willeke de
Jong.

Agenda
Zaterdagmiddag 24 september
fototentoonstelling over veertig jaar
Voorhof te zien.
Woe 28 september 10.00 tot 11.30 uur
koffieochtend en in de kerkzaal is de
fototentoonstelling over veertig jaar
Voorhof te zien.
Vrij 30 september vanaf 18:00 uur
Samen eten voor alleengaanden
Zo 2 oktober 2022, 10.00 uur kerkdienst:
Ds.E. Braam, Culemborg

Samen eten
voor alleengaanden
Beste mensen van De Voorhof,
Elke laatste vrijdag van de maand maken we
een smakelijke maaltijd in de kerk voor max.
14 personen die meestal alleen aan tafel zitten.
Alleen de werkelijke kosten worden berekend
(richtprijs 5 euro). We gaan om 18.00 uur aan
tafel.
Vrijdag 30 september a.s. Gaan we weer lekker
koken. Komt u ook?
U kunt zich aanmelden bij Aleke,
telefoon 0488442894 of
per mail: azvanvuren@hotmail.com.
Gezellig als u aanschuift!

Tenslotte
Afgelopen zondag was er wat te vieren in De
Voorhof. Rondom een feestelijke dienst werd
het veertigjarig bestaan van ons kerkgebouw
gevierd. Dat was binnen en buiten ook te zien
aan de extra aankleding.
Gesprekken met (oud)bekenden en genieten
van hapjes, drankjes en een gezamenlijke
lunch leverde mooie ontmoetingen op.
Ook de fototentoonstelling en de doorlopende
beeld-presentatie heeft menigeen uitgebreid
bekeken. Wie dit gemist heeft, kan deze
zaterdagmiddag (24 september) en de
komende zondagen en koffieochtenden nog
zien hoe het ooit allemaal begon.
Daar is ook het een en ander over te lezen in
de speciale editie van Rondom de Voorhof. Die
lag zondag voor iedereen klaar en is voorlopig
nog kosteloos verkrijgbaar in De Voorhof.

Hartelijke groeten,
Aleke van Vuren, Anne Rozenbrand, Marijke
van Dijk en Annemieke Kronenberg

Toekomst
Er is al vaak wat over gezegd en geschreven:
bouwen aan de toekomst van onze
Voorhofgemeente. In het voorjaar waren er
gemeentebijeenkomsten over dit thema. In de
maand oktober is het vervolg daarop; en wel
op woensdagavond 12 oktober om 20.00 uur
in De Voorhof. Iedereen die de Voorhofgemeente een warm hart toedraagt is van harte
welkom, want iedere mening telt.
Tijdens deze avond wordt bekendgemaakt
welke besluiten er door de kerkenraad
genomen zijn op basis van alle suggesties die
op de eerdere bijeenkomsten zijn ontvangen.
Verder worden de aanwezigen betrokken bij
volgende stappen in de besluitvorming van
zaken die nog besloten moeten worden.
Wie niet in de gelegenheid is op deze avond
aanwezig te zijn, kan rond die datum een
online enquête invullen om zo toch ook een
stem te hebben in het vormgeven van onze
toekomst.

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

