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Welkom!

Uit het gele boekje

Zondag 19 november 2017, 10.00 uur
9e zondag van de Herfst
Voorganger: Ds. Mevr. T. Dijkstra-Algra, Houten
Organist:
Patrick van der Vegt
Er is kindernevendienst (groep 1-8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

Vrijdag 24 november is het eerste filmcafé van dit
seizoen, zoals altijd onder leiding van Rob
Hoekstra. In De Vloedschuur te Heteren zal ‘De
zoon van de ander’ vertoond worden. Aanvang
20.00 uur.
Zaterdag 25 november is de eerste van twee
workshops ‘Verlangen gevangen in klei’ in De
Voorhof onder leiding van Coby van Beek en
Marjon Bosch. Door meditatie en werken met klei
komt Kerst dichterbij. Aanvang 10.00 uur.
Informatie over deze activiteiten is te vinden op
www.gele-boekje.nl.

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

Thema: Zien en gezien worden.
Lezingen:
Exodus 3: 1-10
Lucas 7: 36-50
Liederen:
Lied 961 (aangepaste tekst)
Psalm 146: 1 en 4
Lied 8a: 1, 2 en 3
"We gaan voor even uit elkaar": 1, 3
Lied 361: 1
Lied 426
Lied 377: 1, 2, 3, 6 en 7
Lied 425
Collectes:
Eerste collecte:
Diaconie
Tweede collecte:
Vorming & toerusting

Graag uw aandacht voor
Overleden
Afgelopen dinsdag 14 november overleed Frieda
Noppen. Ze werd 50 jaar. Zaterdag 18 november is
er gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de
herdenkingsdienst van 11.00 – 11.30 uur in
rouwcentrum de Markhof in Opheusden.
Opgenomen:
Mevr. H. (Riek) Weijman – Molenaar, Dokter G.
van Empelstraat 43, 4043 LZ Opheusden, is weer
thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Dhr. W.H.J.(Willem) Drent, Parallelweg 75, 4041
EA Kesteren: voor langere tijd opgenomen in het
UMC Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.
Jarigen deze week:
20-nov Mevr.S. Klaassen - Louwes, Rhenenseweg
6, 4041 GS Kesteren

Ook graag uw aandacht voor
STEM en VIER MEE
Wat: Viering met life uitgevoerde muziek uit en in
de stijl van de Top2000. Aansluitend een Top2000
quiz in een cafésetting met een hapje en een
drankje.
Wanneer: zondag 17 december 2017 om 16.00
Waar: Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 te Rhenen
Hoe: stem via
http://www.top2000kerkdienst.nl/stemmen/ Kies bij
‘locatie’ voor Rhenen.
Stemmen: om en overzicht te krijgen van de
muziekvoorkeur van alle deelnemende gemeentes.
Songs uit de top 10 komen terug als life muziek in
de dienst. Het wordt warm aanbevolen een
motivatie in te vullen. Deze motivaties worden
getoond tijdens de viering.

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

Agenda
Woensdag 22 november 9.30 tot 11.30 uur en
Vrijdag 24 november 18.30 tot 20.00 uur:
Inleveren voor de wintermarkt in de Voorhof

Kerkdiensten
26-nov, 10:00 uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur,
Mevr. Grada van Harten,
Voorhofkoor o.l.v. Henk Jan Velvis
3-dec, 10:00 uur: Ds A. Boelhouwer, Wageningen
10-dec, 10:00 uur: Ds F.D. Meijnhardt, Leersum,
Doopdienst
Volgende week zondag herdenken we onze
gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden
zijn.
De familieleden hebben allen een uitnodiging voor
deze dienst ontvangen. Velen van hen zullen
aanwezig zijn en een kaars aansteken voor hun
overleden geliefden.
Er zal tevens gelegenheid zijn om onze
persoonlijke dierbaren te gedenken en een kaarsje
voor hen aan te steken.

Vervoer naar wintermarkt
Wie niet lopend, op de fiets of met de auto naar de
wintermarkt kan komen, kan gebruik maken van
een taxibusje. Chauffeur Maarten rijdt om
10.00 en 11.00 uur tegen een kleine vergoeding
van de Voorhof naar ’t Winkeltje en brengt u ook
weer terug. Vooraf en tijdens de markt telefonisch
aanmelden bij Hennie Huiberts op 06 3722 8187

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

