NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 297 - zondag 16 oktober 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

zondag 16 oktober 2022 10.00 uur
5e zondag van de herfst

Jarigen:

Voorganger

: Ds. Jan Offringa, Veenendaal

18 oktober Mevr. P. Gootjes – Rodenrijs
19 oktober Mevr. B.N. Heiërman – van Ewijk
19 oktober Dhr. H.B.W. Luimes

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Bijbellezen met het oog op
zondag

Over de dienst
Lezingen

: Romeinen 8: 18-26
Lucas 13: 1-9

Liederen

: Lied 287: 1, 2, 5
Psalm 121: 1, 2
Psalm 121: 3, 4
Lied 807: 1, 2, 3
Lied 807: 4, 5, 6
Lied 691
Lied 367b
Lied 756: 1, 4, 5

Komende woensdag, 19 oktober, ben je van
harte welkom om je met Henriëtte een uurtje samen te verdiepen in de lezingen van de komende zondag. Van 19.00 - 20.00 uur in
De Voorhof.

Zondag 23 oktober

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

.

Volgende week zondag vieren we met elkaar de
Maaltijd van de Heer. In het delen van brood en
wijn/druivensap, vieren we Jezus' liefde voor ons
en gedenken we zijn weg van Leven. Voor iedereen is er een plaats aan die tafel.
Na de dienst is er gelegenheid om deze dienst
inhoudelijk na te bespreken, wat geraakt heeft en
wat je meeneemt uit de dienst.

Agenda
Woensdag 19 oktober 10.00 tot 11.30 uur
Koffieochtend
Woensdag 19 oktober 19.00 tot 20.00 uur
Bijbel lezen met het oog op zondag
Woensdag 19 oktober 19.30 uur
Vergadering kleine kerkenraad
Zondag 23 oktober 10.00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman
Zondag 23 oktober na de dienst is er
nabespreking van de kerkdienst

Seniorenmidweek 12 t/m 16
december
In het kerkblad van oktober staat een stukje over
deelname aan een GRATIS seniorenmidweek
van maandag 12 t/m vrijdag 16 december 2022.
150 eenzame ouderen kunnen GRATIS genieten
van een vakantiemidweek georganiseerd door
RCN Vakantieparken. De aanmeldtermijn voor
een die midweek is met een maand verlengd tot
1 november 2022. Heeft u belangstelling laat het
de diaconie weten.

Collectes

Gemeenteavond

1e collecte: Kerk in Actie Zending Indonesië

Afgelopen woensdag was de lang verwachte
gemeenteavond in het kader van de toekomst
van onze Voorhofgemeente. Deze avond was
een vervolg op de gemeentebijeenkomsten in
het voorjaar. Er was een mooie opkomst en de
sfeer was erg goed.
De aanwezigen werden eerst op de hoogte
gebracht van de huidige stand van zaken: aan
welke suggesties die in het voorjaar gedaan
werden, wordt al gewerkt. Vervolgens konden
er keuzes gemaakt worden uit allerlei andere
suggesties die gedaan zijn en ontstond er op
vier deelterreinen van het kerkelijk bedrijf een
top drie. Met deze suggesties gaat de
kerkenraad dit seizoen als eerste aan de slag.
Daarna werd er in kleine groepjes nagedacht
over kernwoorden die passen bij De Voorhof.
Uit zo’n vijftig woorden werd door elk groepje
weer een top drie samengesteld. De lijst die
hieruit is ontstaan vormt later dit seizoen de
basis om met elkaar na te denken over wat wij
als gemeente de kern vinden die in de toekomst
bij de Voorhofgemeente past.

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.

Temperatuur
In het voorjaar heeft de kerkenraad besloten
dat de kerkzaal op zondag een graad minder
warm gestookt wordt. Dat is destijds gemeld in
Rondom de Voorhof en de nieuwsbrief.
Vanwege de recente ontwikkelingen op het
gebied van de energievoorziening wordt
binnenkort besproken of er meer aanpassingen
wenselijk zijn.
Afgelopen zondag leek het meer dan een graad
frisser in de kerkzaal bij aanvang van de
kerkdienst. Dat was geen schijn, maar
werkelijkheid. De reden bleek een storing in
het verwarmingssysteem. Aan het einde van
de dienst hadden al die menselijke kacheltjes
de temperatuur wel op het beoogde niveau
gekregen. Waarvoor uiteraard veel dank!

Colofon
Tenslotte
In de kerk wordt veel gewerkt in en vanuit
vertrouwen. Dat is de kerk eigen. Tegelijk zijn
er heel wat bijbelverhalen die duidelijk maken
dat eigen verantwoordelijkheid van groot belang
is, zonder dat daarmee het vertrouwen ter discussie staat. Om aan die eigen verantwoordelijkheid te werken hebben de kerkrentmeesters onlangs besloten een BHV-cursus aan te bieden
aan de vrijwilligers in De Voorhof.
Afgelopen maandag trokken twaalf discipelen
naar het pand van Eddie Torn Broers om daar
de BHV-cursus te volgen.
Er werd uitgebreid gesproken over en geoefend
met reanimeren, brand bestrijden en andere aspecten die te maken hebben met veiligheid.
In de hoop de opgedane kennis en ervaring nooit
nodig te hebben, ging het twaalftal na een lange
zinvolle gezellige avond met een goed gevoel
weer huiswaarts. Hiermee is het weer wat veiliger in De Voorhof!

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

