NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 1 00 - zondag 1 3 januari 201 9

Welkom

zondag 1 3 januari 201 9, 1 0:00 uur
1 e zondag na Epifanie, "Doop van de Heer"
Voorganger: Ds. Marieke Muijen
Lector:
Elisabeth van der Lugt
Organist:
Patrick van der Vegt
Er is oppasdienst
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

De preek is beschikbaar op papier.

Thema:

Eerste zondag na Epifanie
Doop van de Heer

Lezingen:

Jesaja 40: 1 -11
Lukas 3: 1 5-22

Liederen:

Psalm 1 00: 1 , 2 en 4
"Ongestraft mag liefde bloeien"
Lied 21 8: 1 en 5 - Lied 31 5
Lied 358 - Lied 524 - Lied 605

Collectes:

Eerste collecte:

Schoolgeld Gambia

Tweede collecte:

Kerkenwerk

Graag uw aandacht voor

Mw T.E (Truus) Mollema - Tuinema,
Joost van den Vondelstraat 32, 4041 XK Kesteren
is overgebracht naar de Schakelafdeling van het
Rivierenland Ziekenhuis, Pres. Kennedylaan 1 ,
4002 WP Tiel.

Gambia

Gambia, gelegen in west Afrika , is nog steeds één
van de armste landen van Afrika.
De werkloosheid is erg hoog en kinderen van de
armste gezinnen moeten bedelen of pinda's
verkopen om mee de kost te verdienen en kunnen
daarom niet naar school. Zonder opleiding zijn
deze kinderen kansloos. Mede met uw hulp kan
toch een aantal kinderen naar school. We bevelen
deze collecte danook van harte bij u aan.
Marian en Wim Jongenotter

Deze kinderen bedanken u!

Wim en Marian Jongenotter hebben al een
aantal jaren een scholenproject in Gambia.
Gambia is een van de armste landen van
Afrika. Samen met de steun van familie,
enkele gemeenteleden en de diaconie
ondersteunen zij een aantal kinderen uit
Gambia, zodat zij hun schoolgeld kunnen
betalen. Binnenkort brengen Wim en Marian
Jongenotter weer een bezoek aan Gambia.
(zie ook artikel hiernaast)

Gezocht !!!

Door omstandigheden zijn we op zeer korte
termijn voor de ‘Ontdekkerk’ (voorheen
basiscatechese) op zoek naar iemand die het
laatste blok kan begeleiden.
Het gaat om de dinsdagavonden 1 9 februari, 5 en
1 9 maart en 2 en 9 april. Wie, o wie kan ons
helpen? Meer informatie bij Marjon Bosch
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

Kerkdiensten

20-jan, 1 0:00 uur: Ds. T. Bouw, Zaltbommel
27-jan, 1 0:00 uur: Ds. W. van Wakeren, Veenendaal
3-feb, 1 0:00 uur: Ds. J.E. Huttenga, Zeist

Volgende week: verslag van de excursie van de Ontdekkerk naar Orientalis

Ook uw aandacht voor

Berichten uit de gemeente

De discussie met betrekking tot de Nashvilleverklaring zal u niet ontgaan zijn. Het is een
vertaling van het Amerika afkomstige Nashville
Statement. De makers van het document vonden
dat er een te losse moraal bestond rond thema’s
als homoseksualiteit, genderneutraliteit en
transgenderisme. Dat dit document bij velen tot
verontwaardiging en kromme tenen leidt, blijkt uit
de discussie die thans gaande is.
Met de woorden van ds. René de Reuver,
generale synode, kan gesteld worden dat “de
Nashville-verklaring theologisch eenzijdig,
gesloten en pastoraal onverantwoord is. Ze is
daarom niet dienstbaar aan het gesprek in
gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.”
De werkgroep die de Nederlandse vertaling van de
veelbesproken Nashville-verklaring naar buiten
bracht erkent inmiddels ook dat er fouten zijn
gemaakt en een discussie wordt gevoed die
polarisatie bevordert.
In de vergadering van de Kleine Kerkenraad van
de Voorhofgemeente op 22 januari zal de
Nashville-verklaring en haar consequenties worden
besproken.
Na de dienst is er gelegenheid de verklaring en/of
de betreffende thematiek nader te bespreken met
de predikant en andere geïnteresseerden.
Meldt u zich daarvoor even bij ds. Marieke Muijen.
Uiteraard kunt u haar ook aanspreken voor een
persoonlijk gesprek op een later moment. Bellen,
mailen of appen kan altijd; de contactgegevens
vindt u in deze nieuwsbrief.

Voor alle gemeenteleden in wijk 4, de dorpen
Ochten, IJzendoorn, Dodewaard, Zetten, wordt er
a.s. zaterdag 1 2 januari een Nieuwjaarsontmoeting
georganiseerd.
Van 1 6.00 – 1 8.00 uur bent u welkom bij familie
Roelofsen, Liniestraat 44A, 4051 BP Ochten.

Nashville-verklaring

Geboren!

Jouw leven hebben wij gewild.
Hoe liefde toekomst zoekt
is in jou uitgebeeld.
Jij bent
in vlees en bloed
méér dan wij samen.
Donderdag 1 0 januari hebben Joanne en Gerard
Jansen – van Ginkel een zoon gekregen:
Gerard Teunis Daan, roepnaam Daan.
Hij is het broertje van Nikki en Lizzy.
Wat een vreugde om nieuw leven te verwelkomen!
Als Voorhofgemeente wensen we hen van harte
veel zegen en geluk toe.
De adresgegevens van de familie Jansen:
Christinastraat 70 - 3921 BW Elst (Utr.)

Wijk- en Nieuwjaarsontmoetingen

Uit het gele boekje

Aanstaande maandag 1 4 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.
Vrijdag 1 8 januari is het tweede Filmcafé van het
seizoen. De film Truman staat op het menu in
De Vloedschuur te Heteren. Rob Hoekstra zal de
film in- en uitleiden. Aanvang 20.00 uur.
Woensdag 23 januari kunt u terecht in de
Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 te Rhenen.
Enis Odaci verzorgt daar een avond over
Islam en Christendom, hoe verder?
Op lastige vragen rond dit thema probeert hij,
samen met ons, antwoorden te vinden om de
polarisatie te doorbreken. Aanvang 20.00 uur.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op
www.gele-boekje.nl

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: Ds.Marieke Muijen (ma-don-vr)
06 28279698 - predikant@voorhofkesteren.nl
Mevr.Marjon Bosch-Verschuur (ma-woe-don)
06 21 6331 51 - kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

Volgende week: verslag van de excursie van de Ontdekkerk naar Orientalis

