NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 291 - zondag 4 september 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 4 september 2022, 10.00 uur
12e zondag van de zomer

Meeleven:
Bert van de Glind verblijft in Maria Mackenzie,
Panovenlaan 25, 6525 DZ Nijmegen.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Voorganger
Lectrix
Orgel/piano

: Ds. Henriëtte Bouwman
: Grada van Harten
: KeesJan de Koning

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Roel van de Lippe is afgelopen week met spoed
in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels lijkt het
weer de goede kant op te gaan.
Johan ter Horst uit Ochten is teruggekomen uit
het ziekenhuis.
Jarige:
7 september mevr. E.H. van Manen – Bouman,

Over de dienst

Wijkontmoeting Ochten

Lezingen : Deuteronomium 30: 15-20
Lucas 14: 25-33
Liederen : Lied 971: 1, 2
Lied 971: 3
Lied 367b
Lied 92: 1, 2
Lied 323
Lied 845: 1, 3
Liefste lied van Overzee II - 4: 1, 2, 5
Lied 891
Lied 970
Lied 415: 1, 2
Lied 418: 1, 2
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

.

Kerkdiensten
11 september 2022, 10.00 uur
Ds. E. Braam, Culemborg
18 september 2022, 10.00 uur
Ds. Henriëtte Bouwman
Startzondag, 40 jaar Voorhof
25 september 2022, 10.00 uur
Ds. L. van der Laan, Bennekom

Zondag 4 september zal er een wijkontmoeting
zijn in Ochten van 15.30-17.30 uur bij de familie
van Doodewaard,
Mocht het regenen, dan gaat de wijkontmoeting
niet door.
Wees welkom als je in Ochten, IJzendoorn of
Dodewaard woont.

Collectes
1e collecte

Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap
vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap
hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs
en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met
lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI
mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om
gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht
voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
2e collecte

Jeugdwerk

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.

Algemene kerkenraad

Tenslotte

Deze week vergadert de algemene kerkenraad
weer voor het eerst na de zomervakantie. Een
belangrijk agendapunt is het wisselen van de
wacht: afscheid binnen de kerkenraad van mensen die aftreden en verwelkomen van de ‘nieuwelingen’ die deze zondag bevestigd worden.
Het is mooi dat de vrijgekomen plaatsen binnen
de kerkenraad dit seizoen direct weer opgevuld
zijn!

Het vergadercircuit is begonnen, nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en de voorbereidingen
voor startzondag van 18 september zijn in een
vergevorderd stadium. Een goede start van het
nieuwe seizoen!
Binnen de kerkenraad is en wordt ook
gesproken over het traject waarin wij ons
bevinden met het oog op de toekomst van onze
Voorhofgemeente.
Na het nodige voorwerk krijgt de hele gemeente
binnenkort weer de mogelijkheid hierover mee te
denken. Voor sommigen duurt het allemaal veel
te lang; er moeten snel knopen doorgehakt worden. Voor anderen hoeft het allemaal niet zo nodig, want wij zijn toch een fijne gemeente met
oog en oor voor elkaar.
Sommige knopen kunnen inderdaad binnenkort
worden doorgehakt, omdat daarover een duidelijk signaal kwam tijdens de gemeentebijeenkomsten in het voorjaar.
Voor andere zaken is verder betrokkenheid van
de gemeente van belang.
Zo probeert de kerkenraad dit traject in balans te
houden.
Samen bouwen aan de toekomst, want die gaat
ons immers allen aan!

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

Colofon
Startzondag - 40 jaar Voorhof

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Zondag 18 september is het zover, dan is er de
startzondag die in het teken staat van het
40 jarig jubileum van De Voorhof.

Pastorale zorg:

Vanaf 9.45 uur is er inloop met koffie, 10.30 uur
begint de dienst

ds. Henriëtte Bouwman
werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel
06 - 12 67 83 06
Email
predikant@voorhofkesteren.nl

Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting met
hapje en drankje
De afsluitende lunch is voor iedereen die wil.
Er is een kleine tentoonstelling met foto's en
andere documenten.
Deze is ook in de week daarop te zien op
woensdagochtend 21 en zaterdagmiddag
24 september.
We hopen jullie te zien om dit mee te vieren.

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

