NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 84 - zondag 23 september 201 8

Welkom

zondag 23 september 201 8, 1 0:00 uur
1 e zondag van de Herfst
Voorganger:
Ds F.D. Meijnhardt, Leersum
Organist:
Cees Meijering
Er is kindernevendienst (groep 1 -8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

De preek is beschikbaar op papier.

Lezingen:

2 Samuël 24: 1 8 t/m 25
Openbaring 21 : 1 t/m 4 en 21 t/m 23
1 Korintiërs 3: 1 6 en 1 7 (NBG 51 )

Liederen:

Psalm 1 22: 1 en 3
Lied 655: 1 , 2, 3 en 5
"Samen weer op zoek"
Lied 766: 1 en 3
Lied 825: 1 , 2, 8 en 9
Lied 737: 1 , 2, 1 9, 20 en 21

Collectes:

Eerste collecte: Kerken in het Midden-Oosten

Kerken in het Midden-Oosten
Kerken in het Midden-Oosten hebben het
moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven
jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest
en tweederde van de kerkleden is gevlucht
voor oorlog en geweld. Ruim 1 miljoen
Syrische vluchtelingen worden in buurland
Libanon opgevangen sinds de oorlog daar in
2011 begon. De kerken in Libanon bieden
onderdak, onderwijs en psychische hulp.
Zij kunnen dit financieel niet alleen dragen en
roepen kerken wereldwijd op om te helpen.

Tweede collecte: Jongerenwerk

Agenda

Vanavond , 21 september, is er om 20.00 uur een
kennismakingsavond voor doelgroep 1 8-30 jarigen.
Op zondagavond 23 september zijn de 30-50
jarigen om 20.00 uur uitgenodigd in de Voorhof.
Van harte welkom!

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:

Mevr.J.(Ans) Mager,
Joachim van Hoemenstraat 1 , Kesteren:
Siependaal E1 3, Siependaallaan 3,
4003 LE Tiel
Rick Capelle, Eikenlaan 34, 4051 ER Ochten:
Pluryn locatie ‘Jan Pieter Heye’,
Utrechtseweg 31 6, Saturnus 2,
6862 BC Oosterbeek

Geboren:

Afgelopen week kregen we het bericht van twee
geboortes:
Op 4 juli werd Noud geboren.
Hij is het zoontje van Bart en Arianne Berendse,
Mr A. Datemalaan 7, 4041 VG Kesteren en het
broertje van Mei.
Op 1 3 september werd Lisa geboren.
Zij is het dochtertje van René en Hanneke van
Wijk, Kasteelstraat 3, 4041 JA Kesteren en het
zusje van Joshua en Manuel.
Beide families willen we van harte geluk wensen
met hun kinderen.

Uit het gele boekje

Volgende week zondag, 30 september, kunt u in
De Voorhof terecht voor de openingsvoorstelling
van Het Gele Boekje. In muziektheatervoorstelling
‘De Grens’ vertelt Ekaterina Levental van haar
aankomst als niet gewenste vluchteling in
Nederland. Zij laat zien hoe je kunt leven van de
hoop. Aanvang 20.00 uur.
Informatie: www.gele-boekje.nl

Kerkdiensten

30-sep, 1 0:00 uur:
Ds. Marieke Muijen en
Marjon Bosch-Verschuur,
Bevestiging ambtsdragers
7-okt, 1 0:30 uur:
Marjon Bosch-Verschuur,
Aangepaste dienst
1 4-okt, 1 0:00 uur: Ds. Marieke Muijen,
Dienst van Schrift en Tafel

Berichten uit de gemeente
Op zaterdag 29 september staan de deuren van
de Voorhof weer wijd open voor alle vrouwen die
het gezellig vinden om elkaar daar te ontmoeten.
We hopen dat er weer gezellig veel vrouwen van
ver en dichtbij aanschuiven voor een praatje of een
goed gesprek. Wij schenken koffie en thee en
hebben er ook nog wat lekkers bij. Tussen 1 5.00
uur en 1 7.00 uur is een ieder hartelijk welkom.

We zijn op zoek naar zangers en zangeressen
voor een gelegenheidskoor en naar solisten.
We zoeken muzikanten die graag hun bijdrage
willen leveren. Ook mensen die mee willen
helpen bij beeld, geluid of licht kunnen zich
melden, want deze dienst vraagt veel handen en
hoofden die meewerken.
Interesse? mail naar

muzikantentop2000@gmail.com

om je aan te melden.
Opgeven kan tot en met 30 september.

In de maand oktober gaan we weer een eetkring
organiseren; daarover wordt u later nader
geïnformeerd. Noteer de datum alvast: zaterdag,
27 oktober 201 8.

Colofon

Zegt het voort en neem gerust een buurvrouw of
vriendin mee naar de Voorhof!

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

Top2000-viering

Oproep zangers, muzikanten en helpers
De voorbereidingen voor de top2000 dienst zijn
onlangs van start gegaan, de viering op 1 6
december 201 8 waarbij muziek de verbinding
vormt.
Dit jaar vindt deze dienst plaats in De Voorhof in
Kesteren.
De muziek wordt bepaald en uitgevoerd met en
door onze gemeenteleden.

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdagmiddag ingeleverd worden via

nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:
Mevr.Marjon Bosch-Verschuur (ma-woe-don)
06 21 63 31 51 - marjonbosch@gmail.com
Ds.Marieke Muijen (ma-don-vr)
06 2827 9698 - dsmariekemuijen@gmail.com

