NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer

Welkom

zondag 1 6 december 201 8, 1 0:00 uur
Derde Adventszondag, zondag Gaudete
Voorganger:
Ds. Marieke Muijen
Lector: Rina Kuenen
Organist:
Patrick van der Vegt
Er is kindernevendienst (groep 1 -8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

De preek is beschikbaar op papier.
Thema: Derde Advent, ‘Gaudete’

Lezingen:

Sefanja 3: 1 4-20
Lukas 1 : 39-56

Liederen:

Lied 466 - "Samen weer op zoek"
Lied 437: 1 , 4, 5 en 6 - Lied 1 76: 1 en 3
Lied 464: 4, 5 en 6 - Lied 441 : 1 , 2 en 5
Lied 444

Collectes:

Eerste collecte: Kinderen in de Knel in Oekraïne

Geef licht aan weeskinderen in Oekraïne.
Veel weeskinderen en kinderen met
gedragsproblemen in Oekraïne groeien op in
staatsinternaten, die geen gezinsvervangend
thuis voor ze zijn. Met uw steun kan de School
van Onze Dromen in Vynnyky deze kinderen
weer licht in hun leven bieden: een veilige en
vrolijke leefomgeving, en kansen voor een
betere toekomst.

Tweede collecte: Liturgie en Eredienst

Diaconie

Amnesty International

Mocht u afgelopen zondag niet in de gelegenheid
zijn geweest om te schrijven voor Amnesty
International, dan kunt u een voorbeeldbrief
meenemen om thuis te schrijven. Ook liggen er
nog groetenkaarten om een kaartje naar een
gevangene te sturen. De brieven en kaarten zullen
in de hal te vinden zijn. Laten we juist rond Kerst
ook even aan hen denken.

Diaconie (vervolg)
Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar houden we als diaconie 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 dienst op zondag 1 6 december.
Ook giften zijn natuurlijk welkom in de bus die in de
hal van de kerk zal staan.
Als u deze zondag 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.

Graag uw aandacht voor

Mw A.J.G. (Jannie) Molenaar, Craaienhof 77,
4041 BS Kesteren, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Mw J. (Joke) van Klaarbergen – Bijl,
Pottumsestraat 28A, 4053 HW IJzendoorn,
is geopereerd en verblijft voor een tijdje in
revalidatiecentrum Charim,
Holle Goed 2, 3901 HB Veenendaal.
Mw T.E (Truus) Mollema - Tuinema,
Joost van den Vondelstraat 32, 4041 XK Kesteren
wordt vanuit het Rivierenland ziekenhuis in Tiel
overgebracht naar het UMC in Utrecht voor nadere
onderzoeken en behandeling.

Kerkdiensten

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

Ook uw aandacht voor
Top2000 viering

Zondagmiddag 1 6 december om 1 6.00 is het
eindelijk zover.
Na een half jaar voorbereiding vindt de Top 2000
plaats bij ons in de Voorhof.
Het wordt een geweldige viering met volop muziek.
De band speelt de sterren van de hemel, samen
met een blazersensemble.
Het gelegenheidskoortje brengt 2 liederen ten
gehore. Er zijn wat solozangers/ zangeressen.
En natuurlijk mag u allen ook meezingen.
Onze eigen dominee, ds. Marieke Muijen gaat voor
in deze viering. Het thema van de viering is On
tour. Op reis....... Waar naar toe, waar vandaan?
Op reis is op verschillende manieren uit te leggen.
Je kunt ook een reis door het leven maken.
Kortom.... Het wordt een geweldige viering. We
hopen dat er veel mensen komen.
Na de viering opent het Top 2000 café haar
deuren, en is er, net als in de "echte" Top 2000 een
quiz.
Dus blijf gezellig nog even na. Voor een klein hapje
en drankje wordt gezorgd.

Voor de kinderen

Op de eerste advents zondag zijn we begonnen
met het adventsproject ‘de hemel op aarde’.
Een verhaal dat samen met de kinderen steeds
verder uitgebouwd wordt.
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.
De kinderen zijn welkom om te helpen het
adventsverhaal vorm te geven.

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

