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Welkom!

Graag uw aandacht voor - vervolg

Zondag 6 januari 2019, 10:00 uur
Epifanie
Voorganger: Ds. Marieke Muijen
Lector:
Rina Kuenen
Organist:
Louis Gerritsen
Er is kindernevendienst (groep 1-8) en oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Langdurig verpleegd/verzorgd worden - vervolg
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

Over de dienst
Thema
Epifanie
Lezingen:
Jesaja 60: 1-6
Matth. 2: 1-12
Liederen:
Psalm 72: 1, 2 en 3
Lied 301K
Lied 468
"Samen weer op zoek"
Lied 444: 1, 2 en 3
Lied 506: 1, 2 en 4
Lied 517: 1, 3 en 4
Lied 513
Collectes:
Eerste collecte:
Diaconie
Tweede collecte:
Vorming en Toerusting

Graag uw aandacht voor
Opgenomen:
Mw T.E (Truus) Mollema - Tuinema, Joost van
den Vondelstraat 32, 4041 XK Kesteren heeft
afgelopen week een behandeling ondergaan en
verblijft nog steeds in het Rivierenland ziekenhuis
in Tiel.

Mededelingen
Excursie Ontdek Kerk
Een aantal kinderen van de Ontdek Kerk hebben in
de kerstvakantie een bezoek gebracht aan
Museumpark Orientalis.
Ze hebben daar volop genoten van het Feest van
het Licht (het kerstverhaal).
Ook nieuwsgierig naar de Ontdek Kerk? Het is voor
kinderen in groep 7 en 8. De kinderen worden
wegwijs gemaakt in geloven en leren hier op
speelse wijze meer over. Het wordt totaal 15x
gegeven op dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.15
uur per jaar. Totaal duurt het 2 jaar.
Graag meedoen? Geef je dan op bij Marion Bosch
via kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

In memoriam:
Op zaterdag 29 december is mw. D.M.C. (Dieneke)
Kronenberg – Meulenkamp overleden.
Het in memoriam is afgelopen zondag voorgelezen.
Vrijdag 4 januari was de dankdienst voor haar
leven en is ze begraven op de gemeentelijke
begraafplaats aan de Markstraat in Opheusden.
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

Kerkdiensten
13-jan, 10:00 uur: Ds. Marieke Muijen
20-jan, 10:00 uur: Ds. T. Bouw, Zaltbommel
27-jan, 10:00 uur: Ds. W. van Wakeren,
Veenendaal

Verdere mededelingen

Uit het gele boekje

Nieuwjaarsontmoeting
Het nieuwe jaar willen we goed beginnen. Het is
goed om elkaar ook op een informele wijze te
ontmoeten. In verschillende wijken wordt daar
aandacht aan geschonken.
U bent al eerder uitgenodigd, maar hier nog even
een herinnering.

Aanstaande woensdag, 9 januari, is de eerste
activiteit van Het Gele Boekje in het nieuwe jaar.
Ds. Wilma Hartogsveld verzorgt een avond met
‘Lef en creativiteit’. Hoe wij als kerk kunnen
pionieren met nieuwe vormen van kerkzijn. U bent
welkom in De Rank te Zetten. Aanvang 20.00 uur.
Maandag 14 januari is er in De Vloedschuur te
Heteren een avond over ‘Een levensboek
vormgeven’. Deze avond staat in de agenda van
Het Gele Boekje als eerste van vier avonden met
Annette Melzer en Marjon Bosch. Voor velen blijkt
vier avonden op dit moment echter te hoog
gegrepen. Daarom wordt er teruggeschakeld: er
wordt één avond verzorgd waarin u uitgebreid
informatie krijgt over het hoe en waarom van een
levensboek. Een aanrader voor iedereen die
affiniteit heeft met pastoraat of optrekt met
ouderen. Aanvang 20.00 uur.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op
www.gele-boekje.nl.

Voor alle in het dorp Kesteren wonende
gemeenteleden wordt er dit jaar een gezamenlijke
Nieuwjaarsontmoeting georganiseerd.
wanneer
- zaterdag 5 januari
hoe laat
- van 14.30 – 16.30 uur
waar
- in De Voorhof
Allen van harte welkom!
Voor alle gemeenteleden in wijk 4, de dorpen
Ochten, IJzendoorn, Dodewaard, Zetten,
wordt er een Nieuwjaarsontmoeting georganiseerd.
wanneer
- zaterdag 12 januari
hoe laat
- van 16.00 – 18.00 uur
waar
- bij familie Roelofsen, Liniestraat
44A, 4051 BP Ochten.
Wees welkom!
Chr. Vrouwen Contactgroep Kesteren,
9 januari 2019 - 20.00 uur in de Voorhof
Deze eerste contactavond in het nieuwe jaar is
mevrouw Henny Boor uit Rhenen onze
gastspreker. Ze neemt ons mee op een Virtuele
rondwandeling door het verdwenen paleis en de
tuinen van het Koningshuis te Rhenen.
Iedereen is welkom. Van niet-leden wordt een
bijdrage van €2,50 gevraagd.
Bijna dertig Voorhoffers zijn 3 januari naar de
Bethelkapel in Den Haag geweest. Van 21.00 tot
24.00 uur hebben zij daar invulling gegeven aan de
doorlopende viering die is gestart op 26 oktober.
Daarmee is een kleine bijdrage geleverd aan het
kerkasiel. Een bijzondere en waardevolle ervaring!
Meer informatie komt op de website.

Nog een mededeling
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!

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
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Marjon Bosch-Verschuur(ma-woe-don)
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