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Nummer 43 - zondag 10 december 2017

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 29 oktober 2017, 10:00 uur
Voorganger: Ds F.D. Meijnhardt, Leersum
Organist:
Louis Gerritsen
Tijdens de dienst is er oppas en kindernevendienst.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

Opgenomen:
Dhr. W.H.J.(Willem) Drent, Parallelweg 75, 4041
EA Kesteren: voor langere tijd opgenomen in het
UMC Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.
Mw P. van der Sluis, Bartus van de Walstraat 2,
Ochten is tijdelijk opgenomen in De Valentijn

Over de dienst

Jarigen deze week:
11-dec Dhr.H.de Jongh, Oude Broekdijk 9, 4041
AR Kesteren

Tweede Adventszondag

- de orde van dienst staat op de beamer aangegeven -

Thema
‘Maria’s boodschap’
Op deze tweede Adventszondag vervolgen de
kinderen hun project met de lezing uit Jesaja 2. De
liturgische schikking is op deze lezing gebaseerd.
Lezingen:
Jesaja 54: 4 - 10
Lukas 1: 26 - 36 en 46 – 50
Liederen:
Psalm 80: 1, 2 en 7
Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 10
"Samen weer op zoek"
Lied 157a: 1, 2 en 3
Lied 158b
Lied 447
Collectes:
Eerste collecte:
Diaconie
Tweede collecte:
Pastoraat

Graag uw aandacht voor
Amnesty schrijfactie
Zondag 10 december. Dag van de rechten van de
mens. Als diaconie weten we dat de rechten van
veel mensen nog steeds niet gerespecteerd
worden. Daarom schrijven we deze
zondag brieven voor Amnesty International om
mensen hoop te geven op recht en gerechtigheid.
En schrijven we brieven om mensen voor marteling
of gevangenschap te behoeden.
Na de kerkdienst van 10 december kunt u
meeschrijven!
Kerstpakkettenactie 2017
Ook dit jaar doen we weer mee met de
kerstpakkettenactie voor mensen uit de gemeente
Neder-Betuwe die van een uitkering moeten
rondkomen. Hierbij doen we als diaconie dan ook
weer een oproep voor de inzameling van producten
voor deze pakketten. Graag vooral gevarieerde
houdbare levensmiddelen (geen vlees) en geen
alcoholhoudende dranken.
U kunt de boodschappen voor deze actie inleveren
in de kerk op zondag 10 en 17 december. Ook
giften zijn natuurlijk welkom. Als u niet in de kerk
komt maar toch iets wilt geven, neem dan gerust
contact op met een diaken, die het dan graag bij u
thuis komt ophalen.

Kerkdiensten
17-dec, 10:00 uur: Ds. G.C. Flobbe, Naarden,
Dienst van Schrift en Tafel
24-dec, 10:00 uur: Mevr. Britta Ivens-Middelkoop,
Voor en door gemeenteleden
24-dec, 22:30 uur: Ds. W. van Wakeren,
Veenendaal en Mevr. Marjon Bosch-Verschuur,
Voorhofkoor o.l.v. Henk Jan Velvis

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

