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Welkom!

Verdere mededelingen

Zondag 7 oktober 2018, 10:30 uur
3e zondag van de Herfst
Aangepaste dienst
Voorganger: Marjon Bosch-Verschuur
Organist:
Louis Gerritsen
Medewerking: Kleurrijk uit Veenendaal
Er is kindernevendienst (groep 1-8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Extra data voor kennismakingsontmoetingen
Er is nog extra mogelijkheid gecreëerd tot
kennismaken en ontmoeten:
- maandag 29 oktober van 20 tot 22 uur in de
Voorhof
- donderdag 1 november van 10 tot 12 uur in de
Voorhof.
Schrijft u zich vooral nog in via Marcel Kalb:
kennismaken@voorhofkesteren.nl
06 – 37 33 66 62

Over de dienst
Thema Je hoort erbij
Lezingen:
Marcus 10: 13-16 (BGT)
Liederen:
Lied 288
Psalm 8a: 1, 2 en 3
"God kent jou vanaf het begin"
"Samen weer op zoek"
Alles Wordt Nieuw 1-20
Lied 415Collectes:
Eerste collecte: PKN Kerk en Israël
Voor de Protestantse kerk is de relatie met het volk
Israël essentieel. Met de opbrengt van de collecte
wordt het werk van Kerk en Israël
(mede)gefinancierd. Speerpunt van komend jaar is
om jonge mensen meer te betrekken bij wat de
verbondenheid met Israël betekent. Ga voor meer
informatie naar
www.protestantsekerk.nl/kerkenisrael
Tweede collecte: Liturgie & Eredienst

Binnenkort willen we de wijkbrieven rondgaan
brengen. Hierin worden enkele vragen gesteld en
we zouden het dan ook fijn vinden als de
antwoorden opgehaald worden. In bijna alle wijken
gaat het pastorale team dit verzorgen. In Ochten
hebben we op dit moment geen pastoraal team.
We zoeken iemand die het coördineren van het
pastoraat voor zijn of haar rekening wil gaan
nemen. Daarnaast zoeken we naar mensen die
met aantal gemeenteleden in de wijk contact willen
houden en we zoeken naar personen die de
antwoordstrookjes van de wijkbrieven willen
ophalen. Het zou heel fijn zijn als we een nieuw
pastoraal team kunnen gaan voorstellen in Ochten.
Heb je interesse? Schiet Marjon of Marieke even
aan of mail naar:
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

Kerkdiensten
14-okt, 10:00 uur: Ds. Marieke Muijen, Dienst van
Schrift en Tafel
21-okt, 10:00 uur: Ds. R.M. den Hertog, Houten
28-okt, 10:00 uur: Ds. M. v.d. Velden, Ede

Uit het gele boekje
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:
12-okt Dhr. J. Bestebreurtje, Molenberg 57
3911PR Rhenen
13-okt Mevr. M.F. van Schaik - van Arnhem,
Keetjesbongerd 2 4041RH Kesteren

Aanstaande 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.
Woensdag 17 oktober vertelt Tjirk van der Ziel in
De Vloedschuur te Heteren over de waarden van
voedsel: ‘De wereld op je bord’. Onze
voedselkeuzes hebben te maken met onze
identiteit. En in de Bijbel zijn daar verrassende
wijsheden over te vinden. Aanvang 20.00 uur.
Informatie over deze activiteiten:
www.gele-boekje.nl

Oproepen
Vacatures:
OP ZOEK NAAR ZINVOLLE TIJDSBESTEDING?
Word lid van het geluidsteam!
Nieuwsgierig wat dat inhoudt?
informeer via vacature@voorhofkesteren.nl
of vraag het de koster.

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(ma-woe-don)
06 21633151 - kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl
Ds. Marieke Muijen (ma-don-vr)
06 28279698 – predikant@voorhofkesteren.nl

