NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 295 - zondag 2 oktober 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 2 oktober 2022, 10.00 uur
3e zondag van de herfst

Overleden:
De heer A. H. van Geenhuizen, Rembrandtstraat
20 te Kesteren is zaterdag 24 september op de
leeftijd van 78 jaar overleden.
De crematie heeft vrijdag 30 september plaatsgevonden. De uitvaartplechtigheid werd geleid
door ds. Wya de Kam- Diepeveen uit Maurik.

Voorganger

: Ds. N. van Tellingen, Rhenen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Jarigen:
3-okt mevr. P. van Tongeren- Vink

Over de dienst
CVCK – Gebarentaal

Thema:

: Israël zondag

Lezingen

: Genesis 6: 9 - 7: 5

Liederen

: Lied 961
Psalm 98: 1 en 3
Psalm 42, 43
Lied 603
Geroepen om te zingen 112: 1, 3, 4
Lied 150a: 1 en 4

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

.

Palm Sri Lanka Oost
De diaconie van De Voorhof steunt namens u al
enige jaren de projecten van Palm Sri Lanka
Oost.
De directeur van Palm Sri Lanka Oost is nu 2
weken in Nederland op uitnodiging van Palm
Nederland.
Hij verheugt zich erop zondag 2 oktober in de
Voorhof aanwezig te zijn.
De collecte in de dienst zal zijn voor een hulpproject van Palm Sri Lanka.
Een groep van 20 - 40 arme weduwen wordt
begeleid om elk een bedrijfje op te zetten om
inkomen te verwerven. Dat blijkt sociaal en financieel een positieve impuls te geven in het bestaan van hun gezinnen.
Zie : www.palmsrilanka.org
Namens Palm Nederland
Maarten van Woerden

Op woensdag 5 oktober “Uit de losse pols” Interactieve avond over gebarentaal door Myrthe van
Winzum, iedereen is welkom in
De Voorhof, aanvang 19:30 uur.
Myrthe van Winzum komt ons deze avond meer
vertellen over gebarentaal. Sinds de persconferenties over de covid pandemie hebben veel
mensen hier kennis mee gemaakt. Maar hoe is
de gebarentaal eigenlijk ontstaan en voor welke
mensen is deze belangrijk. Kan ik het ook leren?
Myrthe is tolk en docent Nederlandse gebarentaal. Zij zal iets vertellen over de historie, maar
wil ons ook laten ervaren wat het betekent om
doof of slechthorend te zijn en wat gebarentaal
dan betekent. Natuurlijk leren we een aantal basisgebaren en proberen we elkaar iets te vertellen. Omdat we denken dat veel mensen hierin
geïnteresseerd zijn staat de avond open voor belangstellenden.
Van niet-leden vragen we een bijdrage van
€ 2,50.
Voor meer informatie: Marjo van der Poel,
tel. 0488-482659

Collectes
1e collecte

Palm Sri Lanka

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.

Cursus Bedrijfshulpverlening

Tenslotte

Op 10 oktober ’s avonds wordt een bedrijfshulpverlening (BHV) cursus gegeven door Bosman
Opleidingen. In deze cursus leer je de juiste hulp
te verlenen bij gebeurtenissen (calamiteiten) die
de veiligheid en/of gezondheid van de aanwezigen in de Voorhof bedreigen. Denk hierbij aan
kleine brandjes blussen (bv omvallende kaarsen
die kleding laat branden), maar ook het ordelijk
ontruimen van het pand of noodhulp verlenen bij
ongevallen. U kunt daarmee uzelf maar ook anderen helpen.

In de afgelopen week hebben alle gemeenteleden een brief van het pastorale team ontvangen.
Daarin worden mogelijkheden en kansen voor
het pastoraat binnen onze Voorhofgemeente
aangegeven.
Voor pastoraat zoals het vroeger was, waarin de
ouderlingen en pastoraal medewerkers bij iedereen op bezoek gingen, is het pastorale team te
klein geworden.
Wel kunnen wij als gemeenteleden naar elkaar
om blijven zien en waar dat van belang is het
pastorale team inschakelen. Dat kan in klein of in
wat groter verband.
Er zijn diverse vormen te vinden om elkaar te
ontmoeten en contacten te leggen.
In een creatieve gemeente als de onze borrelen
er ongetwijfeld allerlei mogelijkheden op.
Geef ze door aan het pastorale team, want omzien naar elkaar, dat doen wij samen!

Er zijn nog voldoende plaatsen over (8)
BHV-avond vindt plaats bij:
Firma Torn Broers, Broekdijk 26, Kesteren
Starttijd 18.00 uur
Opgeven bij Jan Roelofsen
Email: janroelofsen1963@gmail.com
Tel: 0610913864

Gemeenteavond
Op woensdagavond 12 oktober om 20.00 uur is
er in De Voorhof een gemeenteavond over de
toekomst van onze Voorhofgemeente. De gemeentebijeenkomsten in het voorjaar waren georganiseerd rond leeftijdsgroepen. Daarom werd
iedereen apart uitgenodigd. Omdat deze gemeenteavond voor alle gemeenteleden bestemd
is, worden er geen extra uitnodigingen verspreid.
U kunt er in uw eigen omgeving zoveel mogelijk
ruchtbaarheid aan geven, want iedereen die de
Voorhofgemeente een warm hart toedraagt is
van harte welkom!

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

Agenda
Woensdag 5 oktober 10.00 tot 11.30 uur
Koffieochtend
Woensdag 5 oktober 19.30 uur
CVCK - “Uit de losse pols”
Interactieve avond over gebarentaal
Zondag 9 oktober 10.00 uur
aangepaste dienst
Ds. Henriëtte Bouwman
Maandag 10 oktober 18.00 uur
BHV cursus bij firma Torn Broers
Woensdag 12 oktober 20.00 uur
Gemeenteavond

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

