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nummer 60 - zondag 8 april 201 8

Welkom

zondag 8 april 201 8, 1 0:00 uur
2e zondag van Pasen, Beloken Pasen
Voorganger:
Ds.Mevr. A.E.I. Zaal, Hemmen
Organist:
Patrick van der Vegt
Er is kindernevendienst (groep 1 -8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Door omstandigheden is er op het moment van
verschijnen van deze nieuwsbrief nog geen liturgie
bekend. Zodra er wel iets bekend is zal dat op de
website zichtbaar gemaakt worden.

Zondag "beloken Pasen"

Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
Dat stamt uit de tijd dat orgels nog een wereldse
functie hadden. Ze werden gebruikt bij allerlei
(dans)feesten waardoor ze in de kerk niet passend
werden gevonden. De kerkorgels in die tijd hadden
dan ook luiken voor het pijpwerk waardoor ze
minder zichtbaar werden.
Alleen bij het Paasfeest mochten de luiken
geopend worden om op de achtste dag weer te
worden gesloten. Dat werd beloken Pasen
genoemd.

Collectes:

Eerste collecte: Baratok Romania
Stichting Baratok Romania zet zich al jaren in
voor armoedebestrijding in Roemenie. Zo is er
onder andere het “gepensioneerden”project.
De financiële situatie van de meeste ouderen
in Roemenie is heel slecht. Met een bijdrage
van Baratok Romania kunnen voor hen
medicijnen worden betaald en bijvoorbeeld
rollators worden aangeschaft.
Tweede coll e cte: Kerkenwerk

Kerkdiensten

1 5-apr, 1 0:00 uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur,
Afsluiting basiscatechese
22-apr, 1 0:00 uur: Ds. G.C. Flobbe, Naarden,
Dienst van Schrift en Tafel
29-apr, 1 0:00 uur: Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem

Graag uw aandacht voor
Jarigen deze week:

11 -apr Mevr.A. Boorsma - Tilkema,
Koningin Wilhelminalaan 1 6, 4041 CD Kesteren
1 3-apr Mevr.P.J. Horst - Bouwman,
Elzenstraat 5, 4051 ET Ochten

Berichten uit de gemeente

Graag nodigen we onze ‘jonge mensen’ uit om
van hen te horen hoe we met elkaar gemeenschap
kunnen zijn en hoe we elkaar kunnen ontmoeten.
Om het er over te hebben wat er van kerkzijn
verwacht wordt en hoe we daar met elkaar vorm
aan kunnen geven.
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. We zien je graag!

Basiscatechese

Zondag 1 5 april is 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…’
Naar aanleiding van deze viering willen we op
woensdag 1 8 april met kinderen in de leeftijd van
6 – 1 2 jaar een film gaan bekijken. Alle kinderen
zijn welkom vanaf 1 4.45 uur in de Voorhof.
Daarna zou het leuk zijn om pannenkoeken te
gaan eten met elkaar. We zoeken hiervoor
Pannenkoekenbakkers. Wie wil om 1 7.00 uur een
stapel warme pannenkoeken komen afleveren
zodat de kinderen ze kunnen opeten? Graag
opgeven bij marjonbosch@gmail.com

Pastoraat

In maart hebben we een avond gebrainstormd over
een vernieuwende opzet voor het pastoraat. Daar
willen we binnenkort over verder praten. Daarom
bij deze een uitnodiging voor ieder die meewerkt in
het pastoraat of er over mee wil denken: maandag
1 6 april, 20.00 uur in De Voorhof.
Van harte welkom!!!
Volgende week zondag worden er door de kinderen
die afscheid nemen van de basiscatechese
kaarten en jam verkocht voor het hazenlipproject.

Van de diaconie

De Juf, de Bakker en de Dominee.

Woensdagmiddag 6 juni 201 8 organiseert de
diaconie in De Voorhof een gezellige middag voor
alle ouderen.
Een lieve juf, een vrolijke bakker en een muzikale
dominee. Zij zijn de hoofdpersonen in een vrolijk
programma voor ouderen, waarbij veel gelachen
en gezongen wordt.
Het programma duurt van 1 4.00 tot 1 6.00 uur. In
de pauze is er koffie/thee met iets lekkers en na de
voorstelling is er gelegenheid voor een hapje en
drankje.
Iedereen is van harte welkom, u hoeft zich van te
voren niet op te geven. Laat het wel even weten
als u vervoer nodig heeft (0488-481 259).
De toegang is gratis, maar in de hal staat wel een
bus voor een vrijwillige bijdrage.

Wie gaat er mee naar Colonia Ulpia Traiana
(Xanten)?

Dit jaar organiseert de diaconie naast de gezellige
middag op 6 juni, bij voldoende deelname, een
uitje voor met name de wat “jongere” ouderen (55plussers) op zaterdag 26 Mei 201 8.
Op een uurtje rijden vanaf Kesteren ligt Xanten,
bekend door het grote archeologische park dat
naast deze plaats ligt.
We vertrekken vanaf De Voorhof rond 9.30 uur. Na
de koffie hebben we in Xanten eerst tijd om het
stadje te bezichtigen met de prachtige Dom St.
Victor.
Rond 1 2.30 gaan we naar het park, waar we in de
Romeinse taveerne gaan smullen van oude
Romeinse gerechten. Na een rondleiding met een
Nederlands sprekende gids hebben we nog ruim
de tijd om de thermen, het prachtige museum en
het park verder te bezoeken.
Het is een groot park, dus reken erop dat u een
paar kilometer moet kunnen lopen !!
We verwachten rond 1 800 uur weer thuis te zijn.
De kosten voor deze dag bedragen € 40,00 p.p.
inclusief koffie, lunch, rondleiding, toegang tot het
museum en vervoer.
In verband met de organisatie graag opgave vóór
1 5 april via diaconie@voorhofkesteren.nl of
telefonisch bij Greetje Veldhuis (0488- 481 449) of
Florida Pouwer (0488-482341 ).

Uit het gele boekje

Aanstaande 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 diverse teams
gevormd uit andere kerken, maar u kunt er nog bij.
Doe mee!
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op
www.gele-boekje.nl
Zaterdag 1 4 april is de tweede wandeling Geloof
op Straat o.l.v. Aafke Zaal en Trudy Bennis - de
Jager. Deze keer starten we vanaf De Rank in
Zetten om 1 0.00 uur. De wandeling duurt
ongeveer 1 ,5 uur. Laat u verrassen door
alledaagse plekken met andere ogen te bekijken.
Na afloop drinken we samen koffie.
Op zoek naar zinvolle tijdbesteding?
word lid van het beamerteam !
Eens in de vijf weken een klusje.Duim omhoog
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

