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Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 18 maart 2018, 10:00 uur
5e zondag in de 40 dagen tijd:
Judica (Doe mij recht, Ps 43)
Voorganger: Dr. J.G. te Lindert, Westendorp
Lector:
Jaap Bestebreurtje
Organist:
Cees Meijering
Er is kindernevendienst (groep 1-8)
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Op woensdag 21 maart om 20.00 uur willen we in
de Voorhof brainstormen over de toekomst van het
pastoraat.
We vinden het als gemeenschap belangrijk om
naar elkaar om te zien, maar hoe doen we dat met
steeds minder mensen?
Welke structuur gaan we hanteren om dit toch te
kunnen blijven doen. Wie met ons mee wil denken
is van harte welkom.

Over de dienst

Op woensdag 28 maart, na de vesper, ongeveer
om 20.15 uur, willen we gaan nadenken over de
toekomst van de basiscatechese.
Wanneer u ideeën hebt, of met ons mee wil zoeken
naar mogelijkheden, sluit u bij ons aan…

- de orde van dienst staat op de beamer aangegeven -

Thema
Blijf bij Mij en waak hier bij Mij
Lezingen:
2 Koningen 5: 1-4; en 9-14
Joh.12; 20-33
Liederen:
Psalm 87: 1, 4
"Blijf bij Mij" (Taizé)
"Zomaar te gaan... met een stok in je hand"
Lied 601
Lied 538: 1-3
Lied 650: 1, 2, 3, 7
Projectlied 5
Lied 90A: 1, 5 en 6
Collectes:
Eerste collecte:
Kerk in Actie: 40 dagentijd
Kinderen in de knel, India
“Geen kinderarbeid in de textielindustrie”
Tweede collecte:
Kerkenwerk

Op zaterdag 12 mei a.s. organiseren we de
jaarlijkse rommelmarkt van de Voorhof.
Traditiegetrouw de zaterdag voor moederdag.
Het valt niet mee om vrijwilligers te vinden. We
bellen ons suf… en we zijn er nog lang niet. KUNT
U ONS HELPEN???? Opbouwen, afruimen, koffie
schenken, taart of prachtige spullen verkopen???
Laat het ons weten via mail of telefonisch:
Annemieke(kroonopdeberg@gmail.com en 0617746689).
Een hartelijke groet van de
rommelmarktcommissie,
Eddie, Jolanda, Wilma, Bertus en Annemieke

Woensdag 21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen
Maak uw/je keuze en stem

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:
Mw. J (Jennie) Heimel - Linde, Heuningstraat 17,
4051 CA Ochten,
Rivierenlandziekenhuis, Postbus 6024,
4000 HA Tiel
Jarigen deze week:
17-mrt Dhr. P. van de Peppel, Prinsenhof 24
4041BN KESTEREN
19-mrt Dhr. P. van Zetten, Silvanusstraat 1,
4041AM KESTEREN
21-mrt Mevr. T.E. Mollema – Tuinema, Joost van
den Vondelstraat 32, 4041XK KESTEREN
24-mrt Mevr. W.C. van der Schaft - van de
Zandschulp, Tollenhof 22a, 4041BJ KESTEREN

Vrijdagavond 16 maart, 18.30-2030 uur
Zaterdagochtend 17 maart, 10.00-12.00 uur

Advocaat met de Pasen!!

Oproepen

Er wordt weer advocaat gemaakt, deze kunt u
bestellen t/m dinsdag 20 maart. De advocaat kan
op woensdag 28 maart opgehaald worden.
Bestellen kunt u door de lijst in de hal van de kerk
in te vullen of door de mailen naar volgende link;
bestellingen.voorhof@gmail.com .

Vacatures:
Op zoek naar zinvolle tijdbesteding?
Wordt lid van het nieuwsbriefteam!
Zo nu en dan een klusje thuis.
Laat het weten via vacature@voorhofkesteren.nl

Paasgroetenactie
Vandaag vindt de jaarlijkse Paasgroetenactie
plaats. U kunt na de dienst een kaart meenemen
om te sturen aan gedetineerden en
mensenrechtenactivisten in zowel Nederland als in
het buitenland. De kaarten komen voort uit een
project in een gevangenis en zijn daar ook
gemaakt. Onder leiding van de predikant zijn
gedetineerden aan de slag gegaan met het thema
van de 40dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke
Liefde’. Ze praatten erover en bedachten met
elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers
realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat
mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is
een nieuw begin en het is goed om die boodschap
elk jaar opnieuw door te geven.

Uit het gele boekje
Donderdag 22 maart vertelt ds. Ella Kamper in Ons
Gebouw te Driel over Kruiswegstaties. Met behulp
van afbeeldingen van allerlei staties belicht zij de
‘buitenkant’ en de ‘binnenkant’ van kruiswegstaties.
Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 17 april is er in de Rank te Zetten een
Bijbelquiz. Het is de bedoeling dat er minstens 5
leden van elke kerk van Het Gele Boekje zich
hiervoor opgeven. Er zijn al vier teams gevormd uit
andere kerken.
De Voorhof kan natuurlijk niet achterblijven! U
kunt zich dit weekend nog opgeven bij Tim van
Beek of via de website van Het Gele Boekje.
Meer informatie over deze activiteit vindt u op
www.gele-boekje.nl.

Graag uw aandacht voor

Kerkdiensten

Hart dat luistert
Op zaterdag 17 maart biedt de Raad van Kerken
Rhenen-Kesteren een muzikaal programma aan.
Dit zal gehouden worden in de Gedachteniskerk,
Herenstraat 82, en begint om 20.00 uur. In deze
voorstelling van muziektheater Carmina Ludens
m.m.v. het Corda Strijkkwartet o.l.v. Fons
Plasschaert passeren vrouwelijke en mannelijke
rolmodellen de revue. Het zijn allemaal mensen die
leven vanuit een luisterend hart. Als symbool voor
deze compassievolle levenshouding zet Carmina
Ludens één persoon centraal die al eeuwen tot de
verbeelding spreekt: Maria.
Muziek dus uit alle tijden en windstreken verklankt
de weg van compassie.

25-mrt, 10:00 uur: Ds. A. van Buuren, Amsterdam
26-mrt, 19:30 uur: Jaap Bestebreurtje
27-mrt, 19:30 uur: Bernard Schiebaan
28-mrt, 19:30 uur: Grada van Harten

Raad van Kerken Rhenen-Kesteren

Agenda
16-3, 18.30-2030 uur: kledingmarkt
17-3, 10.00-12.00 uur: kledingmarkt
17-3, 20.00 Carmina Ludens, gedachteniskerk
21-03, 20.00 Brainstormen toekomst pastoraat
28-3, 20.15: Brainstormen toekomst
basiscatechese

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

