NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 34 - zondag 8 oktober 2017

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 8 oktober 2017, 10.00 uur
3e zondag van de Herfst
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: A.A.A. Schiebaan, Beekbergen
Organist:
Louis Gerritsen
Er is kindernevendienst (groep 1-8) en
oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Opgenomen:
Mevr. G. Houtkamp – van Beest, Craaienhof 87,
4041BS Kesteren:
Rivierenlandziekenhuis, Postbus 6024, 4000
HA Tiel

Over de dienst
- de orde van dienst staat op de beamer aangegeven -

Thema:
“... EN RAAKTE HEM AAN.”
Lezingen:
Lucas 1 : 46 – 55
Lucas 5 : 12 – 13
Liederen:
Lied 139: 1, 2
Lied 413: 1
"We gaan voor even uit elkaar": 1,3
Lied 991: 1
Lied 991: 7
Lied 413: 2
Lied 273: 1 en 4
Lied 568a
“Eet dit brood”
Lied 910: 1, 4
Collectes:
Eerste collecte:
Hazenlipproject Indonesië
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor
hulp aan kinderen die met een hazenlip zijn
geboren. Door een simpele operatie kunnen ook
deze kinderen een normaal leven gaan leiden.
Het hazenlipproject via Huib en Hilda Sturm is
een groot succes. In de 11 jaar dat dit project
bestaat zijn al meer dan 1000 kinderen geholpen.
Tweede collecte:
Kerkenwerk

Uit het gele boekje
Woensdag 11 oktober staat de excursie naar
een synagoge weer op het programma. Dit jaar
is gekozen voor Harderwijk. Zoals altijd is Wim
de Zeeuw de deskundige reisleider. Wie zich
hiervoor opgeeft krijgt vooraf de reisinformatie
toegestuurd.
Woensdag 18 oktober verzorgt dr. Sam Janse in
De Vloedschuur te Heteren een lezing met als
titel ‘Religie, haat en geweld’. Hij gaat terug
naar de bronnen van de drie wereldgodsdiensten
om te ontdekken hoe die tot haat en geweld
kunnen oproepen. Aanvang 20.00 uur.

Jarigen deze week:
12-okt Dhr.J. Bestebreurtje, Molenberg 57, 3911
PR Rhenen
13-okt Mevr.M.F.van Schaik -van Arnhem,
Keetjesbongerd 2, 4041 RH Kesteren
Mededeling:
Mw Klaassen mocht afgelopen week na een
periode van revalidatie weer naar haar huis aan
de Rhenenseweg 6 terugkeren.
Oproep:
Volgende week zondag is er een aangepaste
kerkdienst. We zoeken nog mensen die de gasten
op willen halen.
We hebben een hele lijst met chauffeurs, en zelfs
reserves, maar soms komen we toch te kort.
Mogen we u bellen/mailen?
Heel graag opgeven bij Florida Pouwer,
pouwerfg@hotmail.com.
Wij en de gasten zijn u zeer dankbaar!
Trouwen:
Op vrijdag 20 oktober willen Dennis Franken en
Daniëlle Kok elkaar trouw beloven.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
14.30 uur in ‘De Voorhof’.
Ze gaan wonen in de Ooievaarsstraat 56, 4043
KZ Opheusden.

Graag uw aandacht voor -

vervolg

Wie is Henk?
Er is vertrouwelijke post ontvangen van Google
voor Henk. Graag wil ik Henk deze post geven,
maar wie is deze Henk. Ajb even doorgeven aan
scriba Britta Ivens
De nieuwe dominee, financieel
Door het College van Kerkrentmeesters is een
stuk opgesteld over de financiële kant van het
beroepingswerk. Er is hier en daar wat
verwarring ontstaan door andere en eerdere
berichten. Dit stuk (zie bijlage) verduidelijkt de
rol van onze kerkrentmeesters en maakt hopelijk
een eind aan de verwarring.
De nieuwe dominee, wie gaan we zoeken?
Er zijn intussen 2 gemeenteoverleggen geweest
waarin werd nagedacht over de wensen die we
hebben voor een nieuwe dominee. Er waren zo’n
85 mensen (bijna allemaal 50+ers). Maar wat
willen onze andere en vooral onze jongere
leden?
Mail het aan scriba.de voorhof@gmail.com
Je kunt gebruik maken van een concept
profielschets (zie bijlage), maar dat hoeft
natuurlijk niet.

Oproepen
Vacatures:
Op zoek naar zinvolle tijdsbesteding?
Word diaken in Ochten!
Laat het weten via vacature@voorhofkesteren.nl
Op zoek naar zinvolle tijdsbesteding?
Word pastoraal medewerker!
Laat het weten via vacature@voorhofkesteren.nl
of geef het door aan Marjon.

Agenda
Kerkdiensten:
15-okt, 10:30 uur: Mevr. Marjon BoschVerschuur, Aangepaste dienst m.m.v koor
Kleurrijk uit Veenendaal
22-okt, 10:00 uur: Ds. W.F. Kruis, Veenendaal
29-okt, 10:00 uur: Ds.Mevr.Mevr. G v.d. Velde,
Rijswijk
Maandagavond 9-okt, 18.45 uur meditatie in de
Voorhof
Donderdagavond 12-okt, 20.00 uur Ambtsgroep
pastoraat
Vrijdag 13 en zaterdag-14 okt, Kledingmarkt

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet
uiterlijk woensdag voor 12.00 uur ingeleverd
worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten,
IJzendoorn, Lienden en Ommeren en maakt deel
uit van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren
Telefoon: 0488-482606
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg: Marjon Bosch-Verschuur
06 21633151 - marjonbosch@gmail.com

