NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 97 - zondag 23 december 2018

Welkom!

Over de dienst - kerstvieringen

Zondag 23 december 2018, 10:00 uur
Vierde Adventszondag, Rorate Coeli
(Dauwt hemelen)
Voorganger: Ds. E. Hagen, Kerk-Avezaath
Lector:
Elsie Greep
Organist:
Louis Gerritsen
Er is kindernevendienst (groep 1-8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur:
Voorganger: Ds. Marieke Muijen
Organist:
Louis Gerritsen
m.m.v. Voorhofkoor o.l.v. Marjan Fey
Thema
‘Wees niet bang’
Lezingen:
Jesaja 9: 1-6
Lucas 1: 26-33
Lucas 2: 1-20
Liederen:
Lied 473
Lied 482
Lied 478
Lied 476
Lied 477: 1 en 2
Lied 496
Lied 463: 6, 7, 8
Lied 489: 1 en 2
‘Stil in de nacht’
Ere zij God
Collectes:
Eerste collecte:
Kinderen in de Knel in Libanon
Geef licht aan Syrische vluchtelingenkinderen in
Libanon
De kerk verleent hulp aan Syrische
vluchtelingenkinderen in Libanon waar en hoe ze
maar kan. In tentenkampen, door voedsel uit te
delen, door onderdak te regelen. Kinderen kunnen
naar school en naar de dokter. En krijgen de kans
om soms weer even kind te zijn.
Tweede collecte:
Kerkenwerk

Over de dienst
Lezingen:
Jesaja 52: 7-10
Lucas 1: 57-79
Liederen:
Psalm 80: 1, 6 en 7
Lied 158B
Lied 445: 1, 3 en 4
Psalm 98: 1 en 2
"Samen weer op zoek"
Lied 755
Collectes:
Eerste collecte:
Kinderen in de Knel in Myanmar
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Myanmar
In het noordoosten van Myanmar zijn meer dan
120.000 Kachin, een christelijke minderheid, op de
vlucht. Er zijn gevechten en hun dorpen zijn in
brand gestoken. Onder hen zijn ook veel kinderen.
Uw steun zorgt voor medicijnen en voedsel, een
lichtpuntje in hun leven!
Tweede collecte: Landelijk kerk
Voor de kinderen
Deze laatste adventszondag gaan we in de
kindernevendienst verder met het verhaal ‘de
hemel op aarde’. Met elkaar gaan we een stukje
van het verhaal uitbeelden en daar maken we
foto’s van.
In de hal zijn ze te bewonderen.
We zouden het leuk vinden wanneer de kinderen
als engelen verkleed zijn op kerstmorgen. Om
10.00 uur begint de gezinsviering.

Graag uw aandacht voor
De kerstnachtdienst zal om 22.00 uur beginnen.
Dit in tegenstelling tot de vermelding in de vorige
nieuwsbrief!
Opgenomen:
Mw T.E (Truus) Mollema - Tuinema, Joost van
den Vondelstraat 32, 4041 XK Kesteren verblijft in
het Rivierenland ziekenhuis in Tiel.
Mw J. (Joke) van Klaarbergen – Bijl,
Pottumsestraat 28A, 4053 HW IJzendoorn, mag
thuis verder revalideren.
Jarigen deze week:
24-dec Mevr. J.C. Angevaare – Kouwenhoven,
De Molenhof 2, 4051AE Ochten

Kerstochtend 25 december 10.00 uur:
Voorgangers: ds. Marieke Muijen en Marjon Bosch
Organist:
Louis Gerritsen
M.m.v.: Kinderen van de kindernevendienst
Márin Kroon, zang en piano
Anne-Wil Oppelaar, trompet
Kees Alblas, piano
Mede voorbereid door: Ellie Buizer, Riek van Ingen
Thema:
Gezinsdienst ‘Het feest van de engelen’
Lezingen:
Lukas 2: 1-20 (Bijbel in Gewone Taal)
Liederen:
Lied 476: 1,2 en 3
Lied 487
Lied 477: 1,2 en 5
'Droomengel'
Lied 486: 1 en 4
Ere zij God
Lied 481
Lied 421
Collectes:
Eerste collecte:
Kinderen in de Knel in Libanon
Geef licht aan Syrische vluchtelingenkinderen in
Libanon
De kerk verleent hulp aan Syrische
vluchtelingenkinderen in Libanon waar en hoe ze
maar kan. In tentenkampen, door voedsel uit te
delen, door onderdak te regelen. Kinderen kunnen
naar school en naar de dokter. En krijgen de kans
om soms weer even kind te zijn.
Tweede collecte:
Liturgie en Eredienst
De Molenhof 2
4051AE Ochten

Verdere mededelingen
Kerkasiel en kinderpardon
Het zal maar weinig mensen ontgaan zijn dat in de
Bethelkapel in Den Haag sinds eind oktober een
doorlopende kerkdienst gehouden wordt. Dat is om
uitzetting van het Armeense gezin Tamrazyan te
voorkomen; een oude regel stelt namelijk dat de
overheid geen kerkdienst mag onderbreken om
mensen mee te nemen.
Maar breder wil dit ‘waken en bidden’ aandacht
vragen voor een ruimhartiger toepassing van het
kinderpardon voor zo’n 400 kinderen die in
Nederland geworteld zijn (of zelfs hier geboren).
Juridisch valt hier van alles over te zeggen, maar
een feit is dat deze kinderen al thuis zijn in
Nederland en dat het onmenselijk is hen uit te
zetten naar een land dat zij niet kennen.
De Voorhof wil dit initiatief steunen. En wel
concreet op donderdag 3 januari 2019 van 21 24 uur. In overleg met de diaconie zal er invulling
gegeven worden aan deze uren. Ieder die hierin
mee wil denken: graag! Geef het aan bij
ondergetekenden. Na de Kerst wordt een datum
geprikt om hierover verder te praten.
Als u alleen mee wilt gaan als kerkganger: geef u
even op. Dan zorgen we voor de organisatorische
zaken.
Wij hopen op ook uw steun!
Maarten van Woerden /
maarten.vanwoerden@gmail.com / 0488 – 410466
Marieke Muijen /
dsmariekemuijen@gmail.com / 06 – 28 27 96 98
Theaterweekend
Op 25, 26 en 27 januari 2019 is er, zoals elk jaar,
weer het Theaterweekend. Het wordt
georganiseerd in ‘De Rank’ in Zetten. De
bedoeling is in één weekend een theaterstuk te
maken, dat in de kerk wordt opgevoerd op de
zondagochtend. Tijdens dit weekend voor de jeugd
van de middelbare school tot 20 jaar, zal er in
verschillende werkgroepen vanuit het niets een
heel theaterstuk in elkaar gezet worden. Er is voor
ieder wat wils: dansen, zingen, muziek maken, het
bouwen van een decor en natuurlijk acteren!
Lijkt het jou leuk om mee te doen? Kijk dan op de
poster, op www.theaterweekend.info en natuurlijk
op Facebook:
www.facebook.com/TheaterweekendBetuwe
Tot ziens op het Theaterweekend!
De liturgische schikking
In deze Adventstijd stond in de liturgische schikking
steeds de aarde centraal. Door de weken heen
zagen we de aardbol langzaam veranderen van
donker naar steeds lichter. Ook werd de schikking
beschenen door steeds een kaars meer. Tijdens de
Kerstvieringen is het licht helemaal doorgebroken
en zal ook de Kerstkaars worden ontstoken.

Kerkdiensten
24-dec, 22:00 uur: Ds. Marieke Muijen
25-dec, 10:00 uur: Ds. Marieke Muijen
30-dec, 10:00 uur: Ds. N.van Tellingen, Rhenen

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

