NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 299 - zondag 30 oktober 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 30 oktober 2022, 10.00 uur
7e zondag van de herfst

Bericht van overlijden:

Voorganger

: Ds. G.J. de Jong- Baerends
Rhenen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
zondag 30 oktober
Lezingen

: Psalmen 46
Efeziërs 3: 14 - 19

Liederen

: Psalm 146: 1, 3
Lied 301h
Lied 985
Lied 985
Lied 898
Lied 1014: 1, 2, 3, 4
Lied 967: 1, 2, 5, 7
Lied 723: 2
Lied 725: 1, 3, 4

Meeleven:
Piet van Zetten is afgelopen zondag naar het
ziekenhuis in Tiel gegaan. Hij hoopt dit weekend
weer thuis te komen.
Connie Blankenstijn is afgelopen week in het
ziekenhuis in Tiel opgenomen.

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

PKN Kerk en Israël

2e collecte

Vorming en Toerusting

Dickie Huiberts uit Opheusden is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis

.

Collectes 30 oktober
1e collecte

Afgelopen donderdag 27 oktober is mevrouw
H.B.J. Puijk- Peterse overleden op de leeftijd van
85 jaar.
Hennie werd de laatste jaren in een verpleegtehuis in Tiel verpleegd.
De afscheidsdienst is op dinsdag 1 november om
13.30 uur in De Voorhof, waarna zij bij haar man
begraven zal worden op de begraafplaats te
Lienden.
Voor de dienst is er van 13.00-13.15 uur
gelegenheid om afscheid te nemen van de
overledene.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de
begrafenis in De Voorhof.

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.

Dankdag
Komende woensdag is het dankdag.
Een moment om even stil te staan bij alles wat
wij ontvangen, al wordt het soms met zwoegen
en ‘in het zweet des aanschijns’ tot stand gebracht.
Met alle zorgen die er zijn op allerlei gebied is er
in onze omgeving ook heel wat waar wij voor
kunnen danken.
Een mooie traditie om daar ‘gewoon’ op een
doordeweekse avond vorm aan te geven.

Welkom!

Wijkontmoeting

Woensdag 2 november 2022, 19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid

Beste leden uit Kesteren,

Voorganger

: Grada van Harten en
Coby van Beek

Over de dienst
woensdag 2 november
Lezingen

: Genesis 18: 1 - 8
Lucas 9: 12 - 17

Liederen

: Lied 72: 7, 2, 4
Lied 992: 1, 4
Lied 975: 1, 4
Lied 388: gemeente zingt refrein
Lied 981

Op zaterdagmiddag 5 november van 15.00
uur tot ongeveer 17:00 uur willen we een
gezellige wijkontmoeting houden voor het dorp
Kesteren.
Dat doen we in De Voorhof want zoveel mensen
passen niet in een huiskamer.
Onder het genot van een lekker drankje en een
hapje elkaar informeel ontmoeten.
Nieuwe mensen leren kennen of oudere contacten weer vernieuwen.
Het kan allemaal, wij ontvangen u/jouw graag en
staan voor jullie klaar.
Als het vervoer een probleem is lossen we dat
op, bel of mail naar Willeke de Jongh
0488 750711 of pastoraat@voorhofkesteren.nl
Hoe meer zielen hoe meer vreugd is een bekende uitdrukking, zullen we daar samen ons
best voor doen?

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

Collectes 2 november
1e collecte

KiA Pakistan

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.

Wintertijd
Ondanks de bijna zomerse temperaturen gaat dit
weekend toch de wintertijd in.
Wie vergeet de klok te verzetten kan waarschijnlijk toch wel De Voorhof in, want de voorbereidingen voor de dienst beginnen ongeveer een uur
van te voren.

Agenda
Dinsdag 1 november 13.00 uur
Afscheidsdienst
mevrouw H.B.J. Puijk- Peterse
Woensdag 2 november 10.00 tot 11.30 uur
Koffieochtend
Woensdag 2 november 19.30
Dankdag voor gewas en arbeid
Zaterdag 5 november 15.00 tot 17.00 uur
Wijkontmoeting in De Voorhof
Zondag 6 november 10.00 uur
Drs. G.A.H. Klees- Damman

Nieuwe kansen!

Tenslotte

Wat is er vorig jaar ijverig genaaid aan de pennenzakjes voor de actie schoenendoos 2022!
Degenen die hier aan gewerkt hebben waren,
zonder uitzondering, enthousiast.
Voor al die enthousiaste naaisters is er nu goed
nieuws: het krat met setjes om pennenzakjes te
kunnen naaien voor de actie in het voorjaar van
2023 zal vanaf 1 november t/m januari te vinden
zijn in de ontmoetingsruimte van De Voorhof.
Zo krijgt een ieder die ook dit jaar een steentje bij
wil dragen aan deze actie, volop mogelijkheden.
Doet u ook mee?

Maandag 31 oktober is het Hervormingsdag.
505 jaar is het inmiddels geleden dat Luther zijn
stellingen aan de kerkdeur hing.
Een dappere actie met grote gevolgen!
In Luthers tijd kwamen er meer kerkhervormers,
zoals Calvijn en Bucer.
Maar ook daarna gaat het hervormen door.
Want als de kerk niet wil verstarren, is een doorgaande hervorming een goede zaak.
Zo blijven we kerk in de tegenwoordige tijd.

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

Alvast heel hartelijk dank!
Lobke van Veenendaal (06 30022411) en
Ellie Buizer (06 38745797)

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

