NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 52 - zondag 11 februari 201 8

Welkom

zondag 11 februari 201 8, 1 0:00 uur
6e zondag na Epifanie
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger:
Ds P.F. Goedendorp, Leersum
Lector:
Elisabeth van der Lugt
Organist:
Louis Gerritsen
Er is kindernevendienst (groep 1 -8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Thema:

"Samen weer op zoek"

Lezingen:

2 Koningen 5: 1 -3 en 9-1 5b
Marcus 1 : 40-45

Liederen:

Psalm 1 03: 1 , 2 en 3
Lied 305
Psalm 32: 1
Lied 833
Lied 975: 1 , 2 en 4
“Heilige God, wij loven U”
Lied 400
Lied 834

Collectes:

1 e collecte: Visserijslaven in Ghana naar huis.

Onder dwang werken duizenden kinderen in
Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze
kindslaven, vooral jongens, worden
vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen
voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen
uit andere delen van het land. Het Voltameer is
een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is
als Nederland. De kinderen kunnen niet
ontsnappen aan de grillen van hun
slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt
kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze
naar huis gaan, krijgen ze intensieve
psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt
hun familie hulp om een beter bestaan op te
bouwen.

2e collecte: Landelijke kerk

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:

Mw P. van der Sluis, Bartus van de Walstraat 2,
Ochten is tijdelijk opgenomen in De Valentijn,
Saffatinstraat 84, 4021 HN Maurik.

Jarig deze week:

1 2-feb Dhr.C.D.van Lith,
Joost van den Vondelstr 24, 4041 XK Kesteren

Berichten uit de gemeente
Heilig Avondmaal

Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal.
Omdat de stoelen in de kuip nu anders staan dan
voorheen maken we u er op attent dat er alleen in
het linker stoelenvak zittend avondmaal wordt
gevierd. Ter verduidelijking: het vak stoelen die het
dichtst bij het orgel staan.

40-dagentijd

A.s. woensdag is het aswoensdag. Het begin van
de 40-dagentijd. Dhr Jaap Bestenbreurtje heeft in
de loop der jaren heel wat foto’s van kunstwerken
verzameld en daar gedichten bij gevonden of
gemaakt. Hij is van plan om deze in de komende
tijd tot aan Pasen, 3 x in de week (op woensdag,
vrijdag en zondag) via de mail te zenden aan
mensen die daar belangstelling voor hebben.
Wilt u in de 40-dagentijd verrast worden met
Poëzie en kunstwerken?
Meld je dan aan bij jacobmine@planet.nl

Wijkontmoetingen

De uitnodigingen voor de wijkontmoetingen zijn
(bijna) rondgebracht. We ontmoeten u graag op
één van de drie momenten in de Voorhof:
- woensdagmiddag 21 februari van 1 4.30 u – 1 6.30 u.
- woensdagavond 21 februari van 20.00 u – 21 .45 u
- donderdagavond 22 febr. Van 20.00 u – 21 .45 u
Tot ziens!

Uit het gele boekje

Morgenavond, maandag 1 2 februari bent u
welkom in De Vloedschuur te Heteren bij de
tweede avond ‘Met het oog op familie’ .
Met Annette Meltzer en Marjon Bosch ervaart u
ontspannen een leerzame oefening in contextueel
pastoraat. Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 20 februari is de eerste van drie avonden
over onze identiteit met als titel ‘Achter gesloten
deuren’ . Met Jan te Lindert onderzoeken In De
Rank te Zetten wij hoe onze idealen en waarden
zich verhouden tot de weerbarstige realiteit van het
vluchtelingenvraagstuk. Zijn dit uitersten, of kan het
samengaan? Aanvang 20.00 uur.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op

www.gele-boekje.nl

Op zoek naar zinvolle tijdbesteding?
wordt lid van het beamerteam!
Een keer in de vijf weken een klusje.
Laat het weten via vacature@voorhofkesteren.nl

Kerkdiensten

1 8-feb, 1 0:00 uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur
Kerk en Schooldienst
25-feb, 1 0:00 uur: Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg
4-mrt, 1 0:00 uur: Ds.Mevr. A.H. Looman-Graaskamp,
Geldermalsen

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdagmiddag ingeleverd worden via

nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn,
Lienden en Ommeren en is deel 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 21 6331 51 - marjonbosch@gmail.com

