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Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 2 december 2018, 10:00 uur
Eerste Adventszondag, doopdienst
Voorganger: Ds. Marieke Muijen
Lector:
Anneke van der Stege
Organist:
Patrick van der Vegt
Er is kindernevendienst (groep 1-8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Opgenomen:
Mw. P.A. (Paula) Borsch – van der Veen,
Christoffel Spieringhstraat 15A, 4041 GW
Kesteren:
Zorgcenrum ‘De Betuwe’, afdeling ‘De
Stroming’,
Beatrixstraat 20, 4101 HK Culemborg.
Dhr. G(Gert) Cornelissen, Molendam 36, 4051 BJ
Ochten:
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis,
CWZ, Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen

Over de dienst
Thema
Eerste zondag van Advent
Doop van
Noah van Binsbergen
Noud Berendse
Lisa (Antonia Johanna Hendrika) van Wijk
Anouck (Anouck Fenna Sky) Holthaus
Lezingen:
Zacharia 14: 7-9
I Tessalonicenzen 3: 9-13
Liederen:
Psalm 121: 1 en 4
Lied 437: 1, 4, 5 en 6
Lied 838: 1, 2 en 3
Lied 433: 1, 4 en 5
Lied 355: 1, 2 en 3
Lied 343
Lied 355: 4, 5 en 6
Lied 463: 1, 6, 7 en 8
Collectes:
Eerste collecte:
Project Bangladesh
De diaconie ondersteunt sinds dit jaar een project
van Truus van Kleef in Bangladesh.
Midden in de miljoenenstad Chittagong, gelegen
aan de Golf van Bengalen, is een oude katholieke
kerk te vinden met daarbij kindertehuis St.
Benedict’s Nursery Home.
Oorspronkelijk was het kindertehuis bedoeld om te
zorgen dat weeskinderen simpelweg overleefden,
maar in de laatste jaren richt het kindertehuis zich
steeds meer op scholing en ontwikkeling van
afgestane kinderen, zodat ze later voor zichzelf en
hun gezin kunnen zorgen. In het kindertehuis
worden ongeveer 30 tot 40 kinderen verzorgd. Het
kindertehuis wordt uitsluitend gefinancierd door
donaties.
Tweede collecte:
Pastoraat

Graag uw aandacht voor
Jarigen deze week:
3-dec Mevr. E.H. Slob - van der Spiegel
Pottumsestraat 1
4053HW
IJzendoorn

Langdurig verpleegd/verzorgd worden:
Elim, B.v.d.Walstraat 2, 4051 AK Ochten:
Mevr. E.E. Batenburg - de Mooij
Mevr.E.(Els) Vermeer
Mevr.T.R.(Tjarda) Dolsma
Fam.G.van de Sluis
Kulturhus, Kon.Beatrixplein, 4033 GZ Lienden:
Mevr.L.J.(Leny) Groenewoud
Appelenburg, Julianaln 18, 6669 AG Dodewaard:
Mevr.J.C.van Dam-Hoogerbeets
De Tollekamp, Dr Wallerstraat 2, 3911 ND Rhenen:
Mevr.G.W.van der Meer-Bender
Oranje Nassau’s Oord, Kortenburg 4, 6704 AV
Wageningen:
Mevr. S. Willemsen-de Wijer
(Wilhelminahof K 509)
Verpleeghuis Pieter Pauw,
Costerweg, 6702 AA Wageningen:
Mw B. van de Vooren – van Doorn
Rick Capelle, Eikenlaan 34, 4051 ER Ochten:
Pluryn locatie ‘Jan Pieter Heye’,
Utrechtseweg 316, Saturnus 2, 6862 BC
Oosterbeek

Verdere mededelingen
Schrijfactie Amnesty
Volgende week zondag (9/12) zetten wij ons weer
in voor de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty
International. In de hal van De Voorhof liggen dan
voorbeeldbrieven aan regeringsleiders en
groetenkaarten aan gevangen gereed die u meteen
kunt (over)schrijven. Doelgroep zijn dit keer
vrouwelijke mensenrechtenactivisten wereldwijd die
gebukt gaan onder (sexuele) intimidatie, laster of
nog erger zoals gevangenschap en/of marteling.
En het helpt echt, dat kaartenschrijven, want
regeringsleiders zijn gevoelig voor negatieve
aandacht en publiciteit. Zo is Me Nam uit Vietnam
inmiddels vrijgelaten. Ze was veroordeeld tot 10
jaar cel vanwege haar artikelen en blogs op
internet.
Wij rekenen op uw medewerking!

Verdere mededelingen

Kerkdiensten

Kaartverkoop hazenlipproject
Zondag is er weer jam en (kerst)kaartenverkoop
waarvan de gehele opbrengst naar het
hazenlipproject in Indonesie gaat.

9-dec, 10:00 uur: Ds M. Snaterse, Houten, Dienst
van Schrift en Tafel
16-dec, 10:00 uur: Ds. Marieke Muijen
16-dec, 16:00 uur:
Top2000-viering + Top2000-quiz 2018
23-dec, 10:00 uur: Ds. E. Hagen, Kerk-Avezaath

Oproep
Vacature voor Coördinator Diaconaal Platform
Neder-Betuwe
In oktober 2018 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 2019 kan een startsubsidie worden
aangevraagd, waardoor de coördinator
gecompenseerd kan worden voor zijn inzet.
Voor informatie over deze vacature en voor
reacties kunt u terecht bij
diaconie@voorhofkesteren.nl ter attentie van
Maarten van Woerden.

Voor de kinderen
De adventsperiode begint. Vier weken voorafgaand
aan Kerst.
In de kindernevendienst werken we dit jaar met een
verhaal. Het verhaal heeft de titel: De hemel op
aarde.
Samen met de kinderen maken we dat steeds
meer tot een eigen verhaal. Een verhaal dat
uitloopt in de kerstviering op 1e kerstdag.
Elke week zullen we laten zien waar we mee bezig
zijn en hoe het verhaal groeit. We beginnen de
kindernevendienst na het kaarsenliedje en komen
voor de zegen terug in de kerkzaal.
(behalve op 2 december, dan zijn we ook bij het
dopen)
We hopen dat veel kinderen met ons mee gaan
denken en werken.
Voel je welkom!
We nodigen alle kinderen van 4 – 12 uit om op
donderdag 13 december van 14.45 – 16.45 te
komen naar de KinderKerstKnutselMiddag in de
Voorhof.
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte
welkom!!!

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

