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Welkom!

Over de dienst

Zondag 30 september 2018, 10:00 uur
2e zondag van de Herfst
Bevestiging ambtsdragers
Voorgangers: Ds. Marieke Muijen
Marjon Bosch-Verschuur
Organist:
Patrick van der Vegt
Er is kindernevendienst (groep 1-8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Collectes:
Eerste collecte: Baratok Romania
Baratok Romania is al jaren actief met diverse
projecten in Roemenie. Het gaat dan bijvoorbeeld
om ondersteuning van de sociale en medische zorg
voor ouderen, het stimuleren (al dan niet via
microfinanciering) van klein ondernemerschap en
bijvoorbeeld het ondersteunen van naschoolse
opvang van Romakinderen in het dorp Nadisj met
warme maaltijden en extra lessen. Ga voor
uitgebreide informatie naar
www.baratokromania.nl
Tweede collecte:
Kerkenwerk

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

Thema
Afscheid en voorstellen taakdragers
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Lezingen:
Marcus 9: 38-50
Liederen:
Lied 210: 1 en 2
Lied 103d
Lied 838: 1, 2 en 3
Lied 422
Lied 969: 1, 2 en 3
Lied 416: 1
Lied 1005: 1, 2, 4 en 5
Tijdens het kyriëgebed
luisteren we naar ‘Fragile’ van Sting.
Nederlandse tekst door Jan Dulles
Het dodental,
het bloed dat vloeide
zal versmelten met de wapens
voor dat de avond valt.
De regen drijft de feiten van de lijn
en in onze geesten blijft het bij.
Heeft God voor zo’n verduiveld lot
al deze mensen uitgezocht?
Heeft oorlog ooit iets opgelost?
Was het Zijn stem die zei:
De wereld is voor dit geweld te klein.
Vergeet toch niet hoe breekbaar we zijn.
Regen huilt de hemel uit
als tranen van pijn.
In deze tijden weten wij
hoe breekbaar we zijn.

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:
Mevr.J.(Ans) Mager, Joachim van Hoemenstraat 1,
4041 GT Kesteren:
Siependaal E13, Siependaallaan 3, 4003 LE Tiel
Rick Capelle, Eikenlaan 34, 4051 ER Ochten:
Pluryn locatie ‘Jan Pieter Heye’,
Utrechtseweg 316, Saturnus 2, 6862 BC
Oosterbeek
Jarigen deze week:
27-sept Mevr. H. van ’t Leven-Koopman, Klaverhof
63Arnoldus Jacobsstraat 62, 4041 BD Kesteren
28-sept Dhr. N.M.J. Riemsdijk, Hoofdstraat 70,
4041AE Kesteren

Kennismaken en ontmoeten
De eerste twee ontmoetingen voor doelgroepen
zijn vorig weekend geweest: voor gemeenteleden
van 18-30 en van 30-50 jaar. Voor de doelgroepen
ouders met kinderen van 0-12 jaar (zondag 7
oktober, 13 tot 15.30 uur) en voor jeugd van 12- 18
jaar (zondag 14 oktober, 17-19 uur) kan nog
opgegeven worden bij Marieke Muijen (
dsmariekemuijen@gmail.com ).
Wat de uitnodigingen aan de jongeren betreft, zijn
in sommige gevallen de ouders genoemd in plaats
van de jongeren. Dat is uiteraard niet de bedoeling
geweest, maar we vertrouwen erop dat ouders de
uitnodiging doorgeven!
U kunt u ook nog opgeven voor de
kennismakingsontmoetingen, die in de komende
weken gepland zijn. Een aantal data is al vol, maar
daar worden nieuwe mogelijkheden voor gepland.
Meld u zich bij Marcel Kalb met uw voorkeursdata,
dan komt het prima in orde.
Mail: kennismaken@voorhofkesteren.nl
Tel.: 06-37 33 66 62

Top 2000 dienst
Het juiste emailadres voor aanmelding van de top
2000 dienst is
muzikantentop2000dienst@gmail.com.
Opgave is mogelijk t/m 30 september!

Uit het gele boekje
Vanavond 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.
Woensdag 10 oktober is er weer een excursie in
het kader van de ontmoeting met het jodendom:
Utrecht en de Joden. Aansluitend is er een
stadswandeling door de oude binnenstad van
Utrecht. Wim de Zeeuw en Rob Kalle zijn de
reisleiders op deze dag. Reisinformatie krijgt u na
aanmelding.
Informatie over deze activiteiten: www.geleboekje.nl

Kerkdiensten
7-okt, 10:30 uur: Marjon Bosch-Verschuur,
Aangepaste dienst
14-okt, 10:00 uur: Ds. M. Muijen, Tiel, Dienst van
Schrift en Tafel
21-okt, 10:00 uur: Ds. R.M. den Hertog, Houten

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 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(ma-woe-don)
06 21633151 - marjonbosch@gmail.com
Ds. Marieke Muijen (ma-don-vr)
06 28279698 – dsmariekemuijen@gmail.com

