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Welkom!

Verdere mededelingen

Zondag 29 april 2018, 10:00 uur
5e zondag van Pasen, zondag Cantate, Zingt!
Voorganger: Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem
Lector:
Anneke van der Stege
Organist:
Louis Gerritsen
Tijdens de dienst is er oppas en kindernevendienst.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

In de week van 14 mei vindt de grote
schoonmaak van De Voorhof plaats. Om het werk
voor het schoonmaakbedrijf mogelijk te maken en
om een aantal klussen af te werken worden enkele
vrijwilligers gevraagd. Zwaartepunt ligt op de
maandag en dinsdag. U kunt zich opgeven via de
intekenlijst in de hal van de kerk. Een groepje van 6
tot 8 mensen is voldoende. Alvast dank voor uw
medewerking.

Over de dienst
- de orde van dienst staat op de beamer aangegeven -

Lezingen:
Johannes 15:1-8
1 Joh 3:18-24
Liederen:
Psalm 98: 1 en 3
Lied 367e
Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5
"Samen weer op zoek"
Lied 656: 1, 2, 3
Lied 653: 1, 5 en 7
Lied 657: 1, 3 en 4
Lied 708: 1 en 6
Collectes:
Eerste collecte:
Hazenlipproject Indonesië
Dankzij dit project van Huib en Hilda Sturm hebben
veel kinderen met een hazenlip in Indonesië een
nieuw en beter leven gekregen.
Tweede collecte:
Vorming & toerusting

Graag uw aandacht voor
Op 19 april overleed mw Boorsma – Tilkema. Het
in memoriam is vorige week zondag voorgelezen.
Afgelopen donderdag hebben we afscheid van
haar genomen en is zij begraven in Nijkerk bij haar
man.
Rick Capelle (14 jaar), zoon van Diana en Peter, is
tijdelijk verhuisd naar een beschermde woonomgeving. Zijn adres is: Akelei 51, 4007 TC Tiel.

Uit de beroepingscommissie
Het wordt steeds spannender. De brieven van de
kandidaten zijn gelezen en besproken. Daaruit is
een selectie voortgekomen van kandidaten die
uitgenodigd zijn voor een eerste
kennismakingsgesprek. Aan die gesprekken is een
zaterdag en een vrijdagavond besteed. De
gesprekken zijn grondig geëvalueerd en het ‘horen’
is begonnen: het bijwonen van kerkdiensten. Na
het ‘horen’ komt de tijd van vervolggesprekken. De
kring van kandidaten wordt steeds kleiner.

Rommelmarkt op zaterdag 12 mei
Op zaterdag 12 mei is onze jaarlijkse rommelmarkt
van Kerkelijk centrum De Voorhof. Deze duurt van
9.30-13.30 uur wordt op het plein voor de kerk
gehouden.
Zoals altijd is er een ruim aanbod aan eenjarige en
vaste planten, geraniums en fuchsia's. Ook wordt
er van alles verkocht zoals o.a. aardbeien,
advocaat, kaarten, glaswerk, curiosa, speelgoed,
elektra, dvd’s en boeken. Dit jaar gaan we weer
zelf oliebollen bakken en maken we een groot
terras voor koffie en koek.
Heeft u nog spullen die u niet meer gebruikt? Wij
zijn er heel blij mee. U kunt alles wat heel en
schoon is bij ons inleveren. Bijvoorbeeld boeken,
potten en pannen, huisraad en campingspullen,
tassen, elektra, etc.
De Voorhof is hiervoor open op woensdagochtend
9 mei van 9.00-11.00 uur en op donderdagavond
10 mei en vrijdagavond 11 mei van 19.00 -20.30
uur. Wat niet verkocht wordt, gaat naar het
winkeltje van de kerk.
Komt u ook?

Kerkdiensten
6-mei, 10:00 uur: Ds.Mevr. A. Pilkes-van Delft,
Rhenen
10-mei, 09:00 uur: Mevr. Marjon Bosch-Verschuur

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

