NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 93 - zondag 25 november 201 8

Welkom

zondag 25 november 201 8, 1 0:00 uur
Eeuwigheidszondag
Voorhofkoor o.l.v. Marjan Fey
Voorgangers: Ds. Marieke Muijen
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:

Eeuwigheidszondag
Gedachtenis van hen die zijn overleden.

Lezingen:

Mattheüs 5: 1 - 1 2

Liederen:

Antifoon 724
Psalm 33: 1 , 2 en 8
Lied 281 : 1 , 2, 4, 6, 9 en 1 0
Alles Wordt Nieuw 3-1 9: 1 , 2, 4
Het liefste lied van overzee II – 26
Lied 650: 2, 3, 4 en 7
Lied 598 (Nederlands)
Lied 657
Lied 430

Collectes:

Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Landelijke kerk

Berichten uit de gemeente
Meerjarenbegroting 201 9 - 2023

In de Kerkenraadsvergadering van 22 november is
de meerjarenbegroting van zowel AenB als de
Diaconie behandeld.
Intentie is beide begrotingen in de
Kerkenraadsvergadering van 1 3 december
definitief vast te stellen, nadat de gemeente in de
gelegenheid is geweest deze in te zien en
bemerkingen te maken. De begrotingen liggen ter
inzage in de hal op zondag 25 november en
zondag 2 december na afloop van de dienst.

Kerkdiensten

2-dec, 1 0:00 uur: Ds. Marieke Muijen

Doopdienst

2 december is de eerste zondag van Advent.
Deze bijzondere periode vangt aan met een
vreugdevolle dienst, waarin vier kindjes gedoopt
zullen worden:
Noah van Binsbergen , zoon van Jeroen en
Mariëtte van Binsbergen – de Haas uit Ochten.
Noud Berendse, zoon van Bart en Arianne
Berendse – Ganseman uit Kesteren
Lisa van Wijk, dochter van René en Hanneke
van Wijk – Drent uit Kesteren
Anouck Holthaus , dochter van Sascha en Andrea
Holthaus – de Kruiff uit Kesteren
We willen als gemeente deze kinderen in ons
midden ontvangen en hen het teken geven van
Gods verbond met mensen; met het water als taal
en teken van de hoop!
9-dec, 1 0:00 uur: Ds M. Snaterse, Houten,
Dienst van Schrift en Tafel
1 6-dec, 1 0:00 uur: Ds. Marieke Muijen

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:

Mw. P.A. (Paula) Borsch – van der Veen,
Christoffel Spieringhstraat 1 5A,
4041 GW Kesteren:
Zorgcenrum ‘De Betuwe’,
afdeling ‘De Stroming’,
Beatrixstraat 20, 41 01 HK Culemborg.

Ook uw aandacht voor
Bericht van overlijden

Op 1 5 november jl. is de heer Dirk Wesselink
overleden. Hij was gehuwd met Riekie WesselinkVan Mourik. Riekie is in het verleden aan de
Voorhofgemeente verbonden geweest als Kerkelijk
Werker.
De afscheidsdienst is gehouden op 22 november.
correspondentieadres:
Koerheuvelweg 9, 391 2 AA Rhenen

Diaconie

Vacature voor Coördinator Diaconaal Platform
Neder-Betuwe.
In oktober 201 8 hebben reeds negen diaconieën
van kerken in de gemeente Neder-Betuwe de
intentie uitgesproken samen te werken in een
Diaconaal Platform. Om vorm en inhoud te geven
aan het Diaconaal Platform Neder-Betuwe zijn de
betrokken diaconieën op zoek naar een
coördinator.

Diaconaal Platform Neder-Betuwe

Het Diaconaal Platform informeert diaconieën over
actuele thema’s en kan als aanspreekpunt
fungeren voor de gemeente en andere
maatschappelijke organisaties. Daardoor kan zij
een serieuze gesprekpartner zijn bij
totstandkoming van beleid. Bovendien kunnen
diaconieën onderling van elkaar leren, ervaringen
en tips uitwisselen en elkaar versterken in hun
diaconale taak.

Functieprofiel

De coördinator is een bevlogen verbinder en
organisator, en heeft affiniteit met diaconaal werk
in de gemeente Neder-Betuwe. De coördinator zet
zich in om het Diaconaal Platform Neder-Betuwe
tot groei en bloei te laten komen en een platform te
laten zijn voor álle diaconieën in Neder-Betuwe.
De volgende eigenschappen zijn kenmerkend voor
de coördinator: verbindend, bevlogen,
enthousiasmerend, communicatief, coördinerend
en organiserend vermogen.

Taken

Gestalte geven aan en coördineren van het
Diaconaal Platform.
In overleg met diaconieën kaders stellen voor het
Diaconaal Platform.
Voorbereiden en voorzitten van vergaderingen van
het Diaconaal Platform.

Tijdsinvestering

Gemiddeld 4 uur per week.
Voor het jaar 201 9 kan een startsubsidie worden
aangevraagd, waardoor de coördinator
gecompenseerd kan worden voor zijn inzet.
Informatie over en reacties op deze vacature kunt
u sturen naar diaconie@voorhofkesteren.nl
ter attentie van Maarten van Woerden.

OP ZOEK NAAR ZINVOLLE TIJDSBESTEDING?
Word loper voor de actie Kerkbalans!
Een klein klusje in januari.
Belangstelling? laat het weten via
vacature@voorhofkesteren.nl
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Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdagmiddag ingeleverd worden via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor
Kesteren, Opheusden, IJzendoorn, Ochten,
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:
Mevr.Marjon Bosch-Verschuur (ma-woe-don)
06 21 6331 51 - kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl
Ds.Marieke Muijen (ma-don-vr)
06 28279698 - predikant@voorhofkesteren.nl

