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Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 29 oktober 2017, 10:00 uur
6e zondag van de Herfst
Voorganger: Ds.Mevr. G v.d. Velde, Rijswijk
Lector:
Anneke van der Stege
Organist:
Louis Gerritsen
Tijdens de dienst is er oppas en kindernevendienst.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

In memoriam:
Afgelopen dinsdag 24 oktober is mw Marie van der
Jagt – van Laar overleden.
Aanstaande maandag 30 oktober is de
uitvaartdienst om 10.00 uur in De Voorhof.
Daaraan voorafgaand is er van 9.00 - 9.40 uur
gelegenheid om afscheid te nemen. Om 12.00 uur
volgt een crematie plechtigheid in de aula van het
crematorium de Linge, Medelsestraat-Oost 20 in
Tiel. Na afloop van is een ieder welkom in De
Voorhof voor een informeel samenzijn met de
familie.

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

Thema
‘Gods goedheid houdt ons staande, zolang de
wereld staat!’ (Eerste regel van Psalm 107)
Lezingen:
Jer. 8: 4-6, 11 en Jer. 9: 2-4, 8-9, 22-23
Ef. 4: 22-32
Matt. 9: 1-8
Liederen:
Lied 961 (aangepaste tekst)
Psalm 78: 1, 2
Lied 304
"We gaan voor even uit elkaar": 1,3
Psalm 107: 1, 2, 3, 4
Lied 338b
Lied 534
Lied 863
Lied 723
Collectes:
Eerste collecte:
Kerk in Actie: de kerk in het
Midden-Oosten
De kerk daar wordt nog steeds verscheurd. In Syrië
en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld.
Vluchtelingen kloppen massaal aan op de deur van
kerken in Libanon en Jordanië.
Toch zoeken ze de dialoog met andere
bevolkingsgroepen. Ondanks de moeilijkheden blijft
de kerk bestaan, al is het soms tegen de klippen
op. De opbrengst van deze collecte is bestemd
voor diverse hulporganisaties, die de kerken in het
Midden-Oosten ondersteunen met diverse
programma’s voor de korte en lange termijn.
Tweede collecte:
Vorming & toerusting

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:
Afgelopen week is Mariëlle van Someren – van Dijk
opgenomen voor een operatie in het UMC
ziekenhuis in Utrecht. Waarschijnlijk mag ze aan
het begin van de komende week al weer naar huis
om daar verder te revalideren.
Jarigen deze week:
1-nov Dhr.M. Wilders, Arnoldus Jacobsstraat 62,
4051 AN Ochten

Uitwisselingsproject met jongeren uit
Roemenië.
Al jarenlang gaan er regelmatig mensen uit
Kesteren en Heteren naar Hodod, een plaats in
Roemenië. Als Stichting Barátok Románia helpen
zij daar met het opzetten en onderhouden van
allerlei projecten.
Nu zijn er ver gevorderde plannen voor een
uitwisselingsproject met jongeren. Volgend jaar
zomer gaat er een groep Betuwse jongeren naar
Hodod en het jaar daarop komen Hododse
jongeren naar de Betuwe.
Lijkt het je als jongere leuk om mee te gaan naar
Roemenië, stuur dan een berichtje naar Jaap
Kalsbeek via diaconie@voorhofkesteren.nl .Je
krijgt dan alle informatie die je nodig hebt om te
besluiten of je wel of niet mee wilt gaan. Het is een
enorme ervaring!
Crea avond bij het Winkeltje LET OP DATUM
GEWIJZIGD 16 november
Op 5 oktober jl. kwamen er zo'n 15 dames en
heren om te knutselen bij het Winkeltje. Dat willen
we in november herhalen. De eerder geplande
datum (8-11) wordt verplaatst naar donderdag 16
november om 19.30 uur. We willen namelijk
dingen knutselen voor bij de wintermarkt (25-11).
De vorige crea avond was een eerste keer en dit
was erg gezellig. Met een hapje en drankje en veel
gebabbel was het een mooie ontmoeting.
Op 16 november a.s. willen we werken met een
voorbeeld. We hopen dat veel van onze
maaksels worden verkocht tijdens de wintermarkt.
Doet u mee? Graag opgeven bij Wilma Vos via
email: wilmavos28@gmail.com
Tot ziens!
Wilma Vos en Annemieke Kronenberg

Verdere mededelingen

Oproepen

Rood papier
Al enkele weken zit er nu rood papier geplakt in de
grote ramen boven de grijze muren.
Dit is gedaan in overleg en opdracht van
ambtsgroep Administratie & Beheer.
Dit is een goedkope proef om de invloed van het
(zon)licht te doorbreken en het beamerzicht zo te
verbeteren.
Waarschijnlijk helpt het niet afdoende en zal er
naar een andere oplossing gezocht moeten
worden.
Binnenkort zal Administratie & Beheer het papier
weer laten verwijderen.

Vacatures:
Op zoek naar zinvolle tijdsbesteding?
Word lid van de taxidienst Kesteren!
Laat het weten via vacature@voorhofkesteren.nl

Ambtsgroep Liturgie en Eredienst
Hervormingsdag
Dinsdag 31 oktober is het hervormingsdag. Over Luther
is al veel geschreven. Op internet is voor kinderen een
filmpje te vinden over het leven van Luther. Zie:
levensverhaal-reformator-maarten-luther-in-playmobil.

Uit het gele boekje
Aanstaande woensdag, 1 november, verzorgt dr.
Heleen Zorgdrager in De Voorhof te kesteren een
lezing met als titel ‘De dankbare Luther...
theologie aan de eettafel’. Over maaltijden,
vrouwen, huwelijk en seksualiteit in het licht van
500 jaar reformatie. Voorafgaand aan de lezing is
er een avondgebed in het kader van dankdag.
Aanvang avondgebed 19.30 uur, aanvang lezing
20.15 uur.
Zaterdag 4 november kunt u meewandelen in
Hemmen en Zetten. Geloof op straat is het thema
van de wandeling langs tekens van christelijk
gedachtengoed. De wandeling start bij de
Hervormde kerk te Hemmen. Aanvang 10.00 uur.
Informatie over deze activiteiten is te vinden op
www.gele-boekje.nl.

Kerkdiensten
1-nov, 19:30 uur: ds. Ton van Vliet uit Rhenen
5-nov, 10:00 uur: Ds.Mevr. A.L. Rijken-Hoevens,
Veenendaal
12-nov, 10:00 uur: Ds P.F. Goedendorp, Leersum

Voorbereidingen advent en kerst
De herfstvakantie is voorbij. We gaan plannen maken
voor het einde van het jaar.
In de adventsperiode volgen we met de
kindernevendienst het adventsproject. Daarvoor zijn we
voor elke zondagmorgen op zoek naar 2 kinderen (van
6-99 jaar) die een korte samenspraak willen houden.
Geef je op bij: c.druijff@gmail.com
Misschien wil je al heel lang eens een keer
toneelspelen. Dat komt goed uit, want voor de korte
kerstmusical die we op kerstmorgen in de dienst willen
laten zien, hebben we toneelspelers en zangers nodig.
We zoeken kinderen/jongeren die het leuk vinden om
mee te doen. We oefenen vanaf 3 december elke
zondagmorgen na de dienst in de kerkzaal en op
woensdagmiddag 20 december. Wie doet er mee? Geef
je op bij: c.druijff@gmail.com

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

