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Welkom!

Over de dienst - vervolg

Zondag 25 februari 2018, 10:00 uur
2e zondag in de 40 dagen tijd: Reminiscere
(barmhartigheid)
Voorganger: Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg
Organist:
Louis Gerritsen
Tijdens de dienst is er oppas en kindernevendienst.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

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

Thema
Rond ijs en sneeuw
Lezingen:
verschillende korte teksten rond ijs en
sneeuw uit de bijbel
Marcus 9 : 2 – 8
Liederen:
Psalm 147: 6
Lied 301e
Wij loven U met man en macht
1 Wij loven U met man en macht
o God van Abrahams geslacht
uw naam zij alle roem gebracht
in eeuwigheid.
2 Gij zetelt in uw heiligdom
op cherubijnen in triomf,
de diepten prijzen U alom
in eeuwigheid.
3 Gij wilde vragen van het weer,
met al uw luimen op en neer,
zomer en winter, juich de Heer,
in eeuwigheid.
4 De kou maakt klein en ingekeerd
Gods majesteit wordt ons geleerd
door ijs en sneeuw, Hij zij geëerd
in eeuwigheid.
5 Mensen, looft God, leeft van de
wind
in kou en sneeuw, weest welgezind
en zingt met Israëls kind
in eeuwigheid.

Uit nevels grijs en grauw begint te klimmen
1 Uit nevels grijs en grauw begint te klimmen
een rode zon. En Nederland ontwaakt.
Gods schepping wintert. In de verten schimmen:
het schaatsen is ons grote volksvermaak.
2 Dit is een and’re wereld dan wij kennen
en iedereen is aardig voor elkaar.
We praten, lachen, laten ons verwennen.
Door koek en zopie en soms de brancard
3 Het ijs is als het leven: staan en vallen!
Een scheurtje explodeert hier tot een ramp.
Voor we het weten zijn we spoedgevallen:
geveld in ’t land van Hendrik Averkamp*
4 Heer, onze God, wij kunnen slechts verbeelden
hoe het zal zijn na onze laatste reis:
een tafel rond, een tuin in kleurenweelde?
Of toch misschien: een Hollands ijspaleis?
Lied 544 : 1 en 3
Lied 760
2. Keer op keer gaf God zijn regels.
Hij wou het volk van Israël
door die regels laten leren
wat niet goed was, en wat wel.
Hij zei: ‘Laat de aarde rusten,
één keer in de zeven jaar,
en in ’t jubeljaar vervallen
alle schulden aan elkaar.’
Lied 871
Collectes:
Eerste collecte:
Kerk in Actie: 40 dagentijd
Binnenlands Diaconaat Schuldhulp
Armoedebestrijding door het project
“SchuldHulpMaatje”.
Tweede collecte:
Liturgie & Eredienst

Graag uw aandacht voor
De beroepingscommissie wilde De Voorhof graag
eens anders presenteren dan alleen met letters.
Dat is gelukt!
Er werd een Voorhofintroductiefilmpje gemaakt.
Dat staat sinds kort op www.voorhofkesteren.nl
onder ‘vacature predikant’. Ook dit kon binnen de
eigen Voorhofgelederen vervaardigd worden!

Graag uw aandacht voor

Oproepen

Opgenomen:
Dhr A. (Nol) van Rijswijk, Bartus vd Walstraat 2,
4051 AK Ochten is opgenomen in het Radboud
ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Vacatures:
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

Dhr. G(Gert) Cornelissen, Molendam 36, 4051 BJ
Ochten, is opgenomen in het CWZ, Postbus 9015,
6500 GS Nijmegen.
Mw. H(Riek) van Hoevelaken - van Doesburg,
Overste J.M. Kolffstraat 45, 4041 CC Kesteren
verblijft op afdeling De Schakel, Rivierenlandziekenhuis, Postbus 6024, 4000 HA Tiel.
Jarigen deze week:
26-feb Dhr. A. Boonzaaijer, Rembrandtstraat 3
4041HH KESTEREN

,

Uit het gele boekje
Dinsdag 20 februari is de tweede van drie
avonden over onze identiteit met als titel ‘Achter
gesloten deuren’ in De Rank te Zetten.
Met Jan te Lindert onderzoeken 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 activiteit vindt u op
www.gele-boekje.nl.

Project kindernevendienst
Zaaien en Groeien
Is dit jaar het thema in de kindernevendienst. Het
zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven
voortbrengt, is een bekend beeld voor de dood en
de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren.
Deze zondag gaat het verhaal over de regel om de
grond een jaar te laten rusten na aanleiding van
Leviticus 25:1-13.

Kerkdiensten
4-mrt, 10:00 uur: Ds.Mevr. A.H. LoomanGraaskamp, Geldermalsen
11-mrt, 10:30 uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur,
Aangepaste dienst
14-mrt, 19:30 uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur

Colofon
Omdat we vorige week vanwege de kerk en
schooldienst geen kindernevendienst hadden.
Hebben de kinderen het verhaal van het
mosterdzaadje (Matteüs 13:31-35) gemist, deze
zondag gaan we dit een beetje inhalen door wel
samen te gaan zaaien.
Omdat we vaak andere verhalen hebben, dan die
tijdens de kerkdienst worden gelezen. Zullen iedere
keer als we met de kinderen terugkomen vertellen,
waar we het over hebben gehad. Om daarna
samen het projectlied te zingen.

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

