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Welkom

zondag 9 december 201 8, 1 0:00 uur
Tweede Adventszondag
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger:
Ds M. Snaterse, Houten, Houten
Lector:
Bernard Schiebaan
Organist:
Louis Gerritsen
Er is kindernevendienst (groep 1 -8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Op deze tweede Adventszondag vieren wij de
Maaltijd van de Heer. Tijdens de viering horen we
het Magnificat (Lofzang van Maria) van Bert Matter
in een verkorte versie van een uitvoering vanuit de
Walburgiskerk in Zutphen.

Lezingen:

Jesaja 11 , 1 -9
Johannes 3, 22-30

Liederen:

Psalm 80: 1 , 2 - Lied 458 - Lied 473
Lied 433: 5 - Lied 439: 1 , 2, 4
Lied 388: 1 , 3, 4, 5
"Heilige God, wij loven U"
Lied 399 - Lied 461

Collectes:

Eerste collecte: Palm India

Palm India is een organisatie die werkt aan de
verbetering van levensomstandigheden van de
armste mensen in Zuid India. De collecte is
bestemd voor een coöperatie van ongeveer
1000 kleine boeren in Thalavadi. 57 procent
van de leden zijn vrouwen. In het bestuur zit
maar 10 procent vrouwen.
Palm wil een leiderschapstraining voor
vrouwen doen, zodat ze beter betrokken zijn in
bestuur en activiteiten. Dat maakt hen
zelfbewuster en versterkt de ontwikkeling in het
arme platteland.
In 2016 en 2017 heb ik de opgestarte
coöperatie geholpen om marktgerichte
activiteiten op te starten zoals verwerken van
groene thee, het malen van zwarte peper en
het verspreiden van goede groentezaden.
Van harte aanbevolen, Maarten van Woerden.

Tweede collecte: Kerkenwerk

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:

In het Rivierenland ziekenhuis in Tiel verblijven:
- Mw T.E (Truus) Mollema - Tuinema,
Joost van den Vondelstraat 32,
4041 XK Kesteren.
- Mw A.J.G. (Jannie) Molenaar,
Craaienhof 77, 4041 BS Kesteren

Weer thuis:

Dhr G (Gert) Cornelissen, Molendam 36
4051 BJ Ochten mocht na een behandeling
in het CWZ weer terug naar huis.
mw P.A. (Paula) Borsch, Chr. Spieringstraat 1 5A,
4041 GW Kesteren is na een periode van
een paar weken in zorgcentrum Beatrix in
Culemborg, weer thuis.

Jarig deze week:

11 -dec Dhr.H.de Jongh,
Oude Broekdijk 9, 4041 AR Kesteren

Berichten uit de gemeente

Voor de kinderen

Afgelopen zondag zijn we begonnen met het
adventsproject ‘De hemel op aarde’.
Een verhaal dat steeds verder uitgebouwd wordt
samen met de kinderen.
Elke week laten we zien waar we mee bezig zijn en
hoe het verhaal groeit.
Gelijk na het aansteken van de kaars en het
kinderlied gaan we naar de nevendienst.
Wanneer de kinderen mee willen doen met het
avondmaal mogen ze tijdens de collecte bij hun
ouders gaan zitten.
Anders komen de kinderen voor de zegen terug in
de kerkzaal. Alle kinderen zijn welkom om te
helpen het adventsverhaal vorm te geven.

KinderKerstKnutselMiddag

Op donderdag 1 3 december van 1 4.45 – 1 6.45 uur
gaan we in de Voorhof Kerstknutsels maken.
Alle kinderen van 4 – 1 2 jaar zijn uitgenodigd.
Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte
welkom!!!

KERKDIENSTEN

1 6-dec, 1 0:00 uur: Ds. Marieke Muijen
23-dec, 1 0:00 uur: Ds. E. Hagen, Kerk-Avezaath
24-dec, 22:30 uur: Ds. Marieke Muijen

Diaconie

Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar houden we weer een
kerstpakkettenactie voor mensen uit de gemeente
Neder-Betuwe die van een uitkering moeten
rondkomen. We doen dit, net als andere jaren weer
samen met alle kerken in de gemeente NederBetuwe.
Hierbij doen we dan ook een oproep voor de
inzameling van producten voor deze pakketten.
Graag vooral gevarieerde houdbare
levensmiddelen (geen vlees) en geen
alcoholhoudende dranken.
U kunt de boodschappen voor deze actie inleveren
in de kerk vóór de diensten op zondag 9 en 1 6
december. Ook giften zijn natuurlijk welkom in de
bus die in de hal van de kerk zal staan.
Als u deze zondagen niet in de kerk komt, maar
toch iets wilt geven, neem dan gerust contact op
met een diaken, die het dan graag bij u thuis komt
ophalen.

Schrijfactie Amnesty

Aanstaande zondag zetten ook wij ons weer in
voor de grootste jaarlijkse brievenschrijfactie ter
wereld 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 acht vrouwelijke
mensenrechtenactivisten wereldwijd die gebukt
gaan onder (sexuele) intimidatie, laster of nog
erger zoals gevangenschap en/of marteling.
Het waren er eerst negen maar inmiddels is Me
Nam uit Vietnam, ook bekend als Mother
Mushroom, vrijgekomen. Ze was veroordeeld tot
1 0 jaar cel vanwege haar artikelen en blogs op
internet. Kortom, internationale aandacht, zoals de
schrijfmarathon, helpt echt want regeringsleiders
zijn niet erg dol op negatieve aandacht en
publiciteit.
Wij rekenen op uw medewerking!

OP ZOEK NAAR ZINVOLLE TIJDSBESTEDING?
Word loper voor de actie Kerkbalans in Ochten!
Alle andere plaatsen zijn reeds voorzien.
Een klein klusje in januari.
Belangstelling? Laat het weten via

vacature@voorhofkesteren.nl

Ook uw aandacht voor
Nog 5...

De nieuwsbrief nadert de 1 00-ste editie. Alweer
bijna twee jaar krijgt u het laatste nieuws en de
gegevens voor de komende Kerkdiensten
voorgeschoteld in onze nieuwsbrief.
Zeker in het begin hebben we geprobeerd te leren
van opmerkingen die sommige lezers hadden.
Zo is er bijvoorbeeld al snel een printbare versie
gekomen die beduidend minder inkt vergt.
Helaas heeft één van de redacteuren al na een
jaar afscheid moeten nemen. Die open plek voelen
we echt als gemis. Het vergt extra inzet om toch
wekelijks te kunnen blijven verschijnen.
We houden hoop dat iemand zich aanmeldt...

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

