NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 302 - zondag 20 november 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

zondag 20 november 2022, 10:00 uur
Eeuwigheidszondag
Voorganger

: Ds.Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Lezingen : Psalm 15 van Hans Bouma
Hooglied 8: 6-7
Lucas 1: 68, 78-79
Liederen : Lied 287: 1,2
Lied 287: 5
Kyrië 301e
Liefste lied van overzee II 37: 1,2,6,7
Lied 793
Lied 158b
Lied 598
Lied 331
Lied 601
Lied 367k
Lied 657: 1,2,4
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

.

Agenda
Vrijdag 18 november 20.00 uur,
Film café met Philomena
De Vloedschuur Heteren
woe 23 nov 2022, 10.00 tot 11.30 uur
Koffieochtend
woe 23 nov 2022, 19.30 uur
Bijbellezen met het oog op de zondag
familie Pouwer, Nedereindsestraat 33B
vrij 25 nov 2022, 14:00 tot 20:30 uur
Kledingmarkt
za 26 nov 2022, 10:00 tot 12:00 uur
Kledingmarkt
zo 27 nov 2022, 10:00 uur, 1e advent
Ds.Henriëtte Bouwman
zo 27 nov 2022, 15.00 tot 16.30 uur
Zingen in de Adventstijd
Protestantse Kerk Driel

Jarige:
20-nov mevr. W.C. van Kraaikamp – Gelderblom,
25-nov dhr. J.C. van Roekel

Gedachteniszondag
Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. In deze dienst zullen de namen van 13 gemeenteleden genoemd worden die dit afgelopen kerkelijk jaar
zijn overleden. Hun naam wordt genoemd vanuit het licht
van Christus' leven, een kaars wordt aangestoken en de
steen met hun naam zal meegegeven worden aan –
familieleden of betrokkenen.
Een bijzonder moment van gedenken in de gemeente,
stilstaan bij leven en sterven.
Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in Uw heden
bewaart Gij hun bestaan
uit: Lied 731 liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

Collectes
1e collecte PKN Pastoraat
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.

eetgroep voor alleengaanden
De eetgroep voor alleengaanden heeft na wikken en
wegen besloten om geen eetgroep te organiseren.
Onze vrijdagavond 25 november hebben we afgestaan
aan de kledingmarkt en nu blijkt dat er op vrijdag
2 december ook geen ruimte is in de Voorhof vanwege
een andere activiteit.
Gelukkig is er de diaconie die op 7 december de
jaarlijkse adventsviering met maaltijd verzorgt.
Wij hopen op vrijdag 27 januari weer een heerlijk menu
te serveren.
Een gezellige decembermaand gewenst!
Marijke, Marielle, Anne, Annemieke en Aleke

Adventsviering senioren
Als het goed is hebben alle zeventigplussers een
uitnodiging ontvangen voor de adventsmiddag
op woensdag 7 december.
U kunt zich ook nog aanmelden via de
intekenlijst in de hal van de kerk of bij Corine
Druijff: c.druijff@gmail.com of 06 – 52 43 11 09.

Kerkbalans 2023
Voor het bezorgen van de envelop voor Kerkbalans en
het ophalen van het antwoord zoeken we voor een wijk in
Opheusden (10 adressen) een ‘loper’.
Meer info en/of opgave:
kerkbalans.devoorhof@gmail.com

Van de Werkgroep VIS
Zingen in de Adventstijd
Zondagmiddag 27 november, 15.00 – 16.30 uur,
Protestantse Kerk, Driel.
De Werkgroep VIS nodigt u van harte uit voor deze
middag vol muziek en zang. Al zingend in deze donkere tijden kijken we uit naar de komst van het licht.
Organist Cees Meijering begeleidt de zang op het
Conacher orgel van de fraai gerestaureerde middeleeuwse kerk van Driel. Ook zal Cees ons enkele prachtige orgelsolo's laten horen. U kunt zich opgeven via
het formulier uit het Gele Boekje of via
aanmeldengeleboekje@gmail.com . Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of
u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? Alle informatie
over VIS activiteiten is ook te vinden op:
www.gele-boekje.nl.
Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Bijbellezen met het oog op de
zondag
Woensdag 23 november beginnen we met de lezingen
voor de Adventsperiode. De vier vrouwen die genoemd
staan in het geslachtsregister van Jezus staan centraal.
De eerste vrouw die we bespreken is Batseba. Wie van
te voren al het verhaal wil doorlezen kan dat doen. Het
verhaal staat in 2 Samuël 11: (1) 14-27, maar ook
hoofdstuk 12 kan erin meegenomen worden.
We zijn welkom bij de familie Pouwer, Nedereindsestraat 33B in Kesteren. We beginnen om 19.30 uur.

Nog even
Nog even blijft de mogelijkheid bestaan om de Digitale
Enquête in te vullen. Dat geldt voor laatbloeiers en voor
niet-digitale gemeenteleden.
Wie gemeenteleden kent zonder e-mailadres, die
daarom deze nieuwsbrief niet ontvangen, kan hen wijzen op de mogelijkheid om een papieren versie van de
enquête op te vragen bij onze scriba Jaap Kalsbeek.
Want hoe meer ingevulde enquêtes er binnenkomen,
des te beter is het voor de toekomst van onze Voorhof!

Tenslotte
Het kerkelijk jaar loopt niet in de pas met het kalenderjaar. Komende zondag wordt Eeuwigheidszondag of
Gedachteniszondag genoemd en is de afsluiting van
het kerkelijk jaar. In de protestantse traditie worden
dan de gemeenteleden herdacht die het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden.
Verschillende gemeenteleden zijn elders uitgenodigd
om overleden familieleden te gedenken en bij ons in
De Voorhof zijn nabestaanden uitgenodigd van overleden gemeenteleden.
Het zijn altijd bijzondere diensten met een extra lading
op deze zondag. Goed om daar met
elkaar bij stil te staan.

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,
4041XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

