NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 61 - zondag 1 5 april 201 8

Welkom

zondag 1 5 april 201 8, 1 0:00 uur
3e zondag van Pasen, Misericordia domini, Goede
Herder
Afsluiting basiscatechese
Voorganger:
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 dienst
Thema:

Zondag is de afsluitende viering van de
Basiscatechese. Met de catechisanten hebben we
de viering voorbereid. Het thema zal zijn :
‘Ik zie het aan je…’ De band ‘Connected’ uit
Veenendaal verlenen hun medewerking door het
zingen van een aantal popsongs.
Vorige week vermelden we dat we op de
woensdag erna een film wilden laten zien aan de
kinderen van 6 tot 1 2 jaar.
Nu hoorden we daarna dat er een belangrijk
voetbal toernooi is op diezelfde datum. Graag
willen we nu de kinderen uitnodigen om op
dinsdagmiddag 24 april vanaf 1 5.30 uur een film
te komen bekijken die raakvlakken heeft met het
thema van de dienst. Daarna willen we graag met
hen pannenkoeken eten. We zoeken hiervoor nog
pannenkoekenbakkers !! Wie wil ze bakken en
ons om 1 7.1 5 verassen met een stapeltje
pannenkoeken??? Graag opgeven bij
marjonbosch@gmail.com Vriendjes en
vriendinnetjes mogen meekomen!

Lezingen:

Bewerking van ps 1 39
Joh 21 : 1 5-1 9

Liederen:

Lied 288
Psalm 1 39: 1 , 2, 7, 8
"Zo ver en toch nabij"
Basiscatecheselied
Franiscaans zegenlied

Collectes:

Eerste collecte: Palm Oost Sri Lanka
De Methodist kerk van Batticaloa in Oost Sri
Lanka heeft een opvanghuis voor 1 5 kwetsbare vrouwen.
Een soort blijf van mijn lijf huis. Het huis wordt

door twee beroepskrachten gerund.
De vrouwen krijgen cursussen en worden
begeleid in terugkeer naar de samenleving.
Maarten van Woerden is contactpersoon voor
dit project dat financieel wordt ondersteund
door de Diaconie.
Tweede collecte: Liturgie & Eredienst

Bericht uit de gemeente

Maandagavond 1 6 april om 20.00 uur willen we
verder praten over hoe we een nieuwe vorm
kunnen vinden voor de invulling van ons pastoraat.
Ieder die werkzaam is binnen het pastoraat of met
ons mee wil denken is van harte welkom!

Uit het gele boekje

Aanstaande dinsdag, 1 7 april is er in de Rank te
Zetten om 20.00 uur de Bijbelquiz. Daar weet u
natuurlijk alles van. Voor alle deelnemers: succes
en veel plezier!
Dinsdag 24 april vertelt herborist Paula van Lingen
in het Zendingslokaal te Hemmen over de helende
natuur. Welke kruiden en wilde planten in onze
natuur eetbaar zijn en wat de stoffen zijn die
zorgen voor de positieve werking op onze
gezondheid, wordt op deze avond besproken.
Aanvang 20.00 uur. Meer informatie over deze
activiteiten vindt u op www.gele-boekje.nl

Kerkdiensten

22-apr, 1 0:00: Ds. G.C. Flobbe, Naarden,
Dienst van Schrift en Tafel
29-apr, 1 0:00: Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem
6-mei, 1 0:00: Ds.Mevr. A. Pilkes-van Delft, Rhenen

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

