NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 59 - zondag 1 april 201 8

Welkom

vrijdag 30 maart 201 8, 1 9:30 uur
Goede Vrijdag
zaterdag 31 maart 201 8, 22:30 uur
Paaswake
zondag 1 april 201 8, 1 0:00 uur
Eerste Paasdag
Voorgangers: Ds. W. van Wakeren, Veenendaal
Mevr. Marjon Bosch-Verschuur
Organist:
Louis Gerritsen
Er is kindernevendienst (groep 1 -8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de diensten

Deze week hebben we op maandag, dinsdag en
woensdag de Vespers gevierd, op donderdag
begon de liturgie die elke dag vervolgd wordt tot de
Paasochtendviering van zondag.
Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en
sterven van Jezus. In die viering zal fluitiste Mieke
Kersten haar medewerking verlenen.
De Paaswake op zaterdag is de viering waarin de
nieuwe Paaskaars zal worden binnengebracht.
Deze vieringen zijn opgenomen in het
liturgieboekje dat uitgereikt wordt.
De Paasochtendviering krijgt een feestelijk tintje
door de medewerking van het Voorhofkoor onder
leiding van Henk Jan Velvis
Ook voor deze viering wordt de liturgie op papier
gezet.

Lezingen Paasochtend:
Johannes 20: 1 -1 0
Johannes 20: 11 -1 8

Liederen Paasochtend:

Lied 961 (aangepaste tekst)
Psalm 1 39: 1 , 2 en 11
“Ik zing voor God mijn morgenlied”
Lied 301 a, Lied 21 3, Lied 601
Lied 653: 1 en 5, Lied 630: 1 en 2
Lied 367e, Lied 634

Collectes Paaswake en Paasochtend:

Eerste collecte: Diaconie GEEV
GEEV staat voor: “Geven En Elkaar Voeden”.
Hoofddoel van dit burgerinitiatief is om
inwoners van Neder-Betuwe te helpen, die net
boven de voedselbankgrens zitten met hun

maandelijks inkomen en hierdoor geen recht
hebben op een voedselpakket, maar dit wel
nodig hebben.

Tweede collecte Paaswake: Jongerenwerk
Tweede collecte Paasochtend: Landelijke kerk

Graag uw aandacht voor

Langdurig verpleegd/verzorgd worden:

Elim, B.v.d.Walstraat 2, 4051 AK Ochten:
Fam.M.Batenburg-de Mooij
Mevr.E.(Els) Vermeer
Mevr.T.R.(Tjarda) Dolsma
Fam.G.van de Sluis
Kulturhus, Kon.Beatrixplein, 4033 GZ Lienden:
Mevr.L.J.(Leny) Groenewoud
Appelenburg, Julianaln 1 8, 6669 AG Dodewaard:
Mevr.J.C.van Dam-Hoogerbeets
De Tollekamp, Dr Wallerstraat 2, 3911 ND Rhenen:
Mevr.G.W.van der Meer-Bender
Oranje Nassau’s Oord, Kortenburg 4, 6704 AV
Wageningen:
Mevr. S. Willemsen-de Wijer
(Wilhelminahof K 509)
Verpleeghuis Pieter Pauw,
Costerweg, 6702 AA Wageningen:
Mw B. van de Vooren – van Doorn
De Valentijn, Saffatinstraat 84, 4021 HN Maurik:
Mw P. van der Sluis,
Bartus van de Walstraat 2, Ochten
(Een huisadres is vermeld als er achterblijvende
gezinsleden zijn)

Berichten uit de gemeente

Al een tijdje constateren we met elkaar dat we de
‘jonge mensen’ uit onze gemeente niet zo veel
zien. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken,
maar heel graag willen we van hen zelf horen hoe
we met elkaar gemeenschap kunnen zijn en hoe
we elkaar kunnen ontmoeten.
We gaan daarom brainstormen. Voel je dat je tot
de doelgroep behoort en wil je meedenken,
kom dan dinsdag 1 0 april om 20.1 5 uur naar de
Voorhof.
Er zijn er meer zoals jij…

Agenda

1 april 20.00 uur in de Voorhof CVCK.
Hanneke Kuperus houdt een inleiding over de
cultuur en de geschiedenis van de Baltsiche
staten. Belangstellenden zijn welkom (€2,50), zie
RdV of www.voorhofkesteren.nl

Kerkdiensten

8-apr, 1 0:00 uur: Ds.Mevr. A.E.I. Zaal, Hemmen
1 5-apr, 1 0:00 uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur,
De afsluitende viering van de
basiscatechese. Deze viering wordt in
samenspraak met de catechisanten en
catecheten opgezet. Tevens zal de band
‘Connected’ uit Veenendaal hun bijdrage
leveren met het zingen van een aantal
popsongs. Het thema zal zijn:

‘Ik zie het aan je…’

22-apr, 1 0:00 uur: Ds. G.C. Flobbe, Naarden,
Dienst van Schrift en Tafel

Uit het gele boekje

Donderdag 1 2 april komen de zangers aan bod.
Sytze de Vries komt dan met Het liefste lied van
overzee naar De Voorhof. Nederlandstalige teksten
op Engelse melodie worden door hem ingeleid en
vervolgens samen gezongen, begeleid door Patrick
v.d. Vegt. Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 1 7 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! Doe mee!
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op
www.gele-boekje.nl

Diaconie

Op zaterdag 7 april is er in de Voorhof weer een
eetkring speciaal voor vrouwen.
Deze eetkring is bestemd voor vrouwen van
dichtbij en ver.
We gaan praten over eetgewoonten die er in de
verschillende landen van herkomst zijn.
Maar de nadruk ligt op gezelligheid en ontmoeting.
Als ieder een klein gerechtje meeneemt delen we
dat met elkaar.
We beginnen rond 1 6.30 uur en hopen omstreeks
1 9.30 uur af te sluiten.
Ook u, wordt hierbij van harte uitgenodigd om mee
te eten en eens kennis te maken met vrouwen
overal vandaan.
Hartelijke groet van Amuna, Alya, Lah shee, Mieke,
Ellie en Aleke
Op zoek naar zinvolle tijdbesteding?
word na de zomer scriba!
De spin in het kerkelijke web.
Nog tijd genoeg om ingewerkt te worden!
Laat het weten via vacature@voorhofkesteren.nl

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

