NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 58  zondag 25 maart 2018

Welkom
zondag 25 maart 2018, 10:00 uur
zondag Palmarum, Palmzondag
Voorganger:
Ds. A. van Buuren, Amsterdam
Organist:
Louis Gerritsen
Er is kindernevendienst (groep 18) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Thema:

Palmzondag
Deze dienst zal worden geleid door ds. Ari van
Buuren, die bij sommigen van ons misschien
bekend is als (oud)ziekenhuispredikant van het
UMCUtrecht.
Vanwege palmzondag en het maken van de
Palmpaasstokken gaan de kinderen iets eerder
naar de nevendienst en komen iets later dan
normaal weer terug, met hun Palmpaasstokken.

Lezingen:
Zacharia 9: 910  Marcus 11: 111

Liederen:
Psalm 118: 9, 10
"Samen weer op zoek"
Lied 301e  Lied 550
Psalm 24: 4, 5
Lied 598  Lied 555  Lied 547

Collectes:
Eerste collecte: Kerk in Actie: 40 dagentijd
Moeders in Oeganda, Steun voor
kwetsbare gezinnen in NoordOeganda
Tweede collecte: Pastoraat

Uit het gele boekje
Donderdag 12 april komen de zangers aan bod.
Sytze de Vries komt dan met Het liefste lied van
overzee naar De Voorhof. 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. De Voorhof kan natuurlijk niet
achterblijven! U kunt zich deze week nog opgeven
bij Tim van Beek of via de website van Het Gele
Boekje. www.geleboekje.nl

Kerkdiensten
De Stille Week

Komende week is er elke dag een viering:
Maandag 26 maart 19.30 uur: Vespers
Dinsdag 27 maart 19.30 uur: Vespers
Woensdag 28 maart 19.30 uur: Vespers
Donderdag begint één doorlopende liturgie die
verdeeld is in vieringen tot en met zondag:
Donderdag 29 maart 19.30 uur: Witte Donderdag
viering met de Maaltijd van de Heer
Vrijdag 30 maart 19.30 uur: Goede Vrijdag
met medewerking van Mieke Kersten, fluit
Zaterdag 31 maart 22.30 uur: Paaswake
waarin de nieuwe kaars binnen komt
Zondag 1 april 10.00: Paasochtendviering
met medewerking van het Voorhofkoor
Alle vieringen vanaf donderdag worden geleid door
ds Wilco van Wakeren en
Mevr. Marjon BoschVerschuur

Berichten uit de gemeente
Op woensdag 28 maart, na de vespers, 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...

Rommelmarkt
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: kroonopdeberg@gmail.com
of 0617746689. (Annemieke)

Colofon
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Protestantse gemeente De Voorhof:
Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren
0488482606  beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg: Marjon BoschVerschuur
06 21633151  marjonbosch@gmail.com

