NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 207 - zondag 24 januari 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 24 januari 2021, 10:00 uur
3e na Epifanie
Predikant:
Ds.M. v.d. Velden, Ede
Lector:
Grada van Harten
Organist:
Louis Gerritsen

Zieken:

Over de dienst
Lezingen:
Liederen:

Genesis 4: 1-8
Lucas 15: 1-2, 11-32
Lied 97: 1 en 6
Lied 412: 6
Lied 1012: 1 en 3
Lied 896: 2,3,5,6,7
Lied 840
Lied 416

Zondag 24 januari
Op zondag 24 januari gaat ds. M. v.d. Velden uit Ede
voor in De Voorhof. Deze dienst is met beeld en
geluid te volgen via deze koppeling:
. Na de dienst kunt u terecht in
de virtuele koffiekamer van De Voorhof voor een
ontmoeting met gemeenteleden. U komt in de
koffiekamer door op deze knop te klikken:

Voor de kinderen
Roeping van de discipelen

Marcus 1:14-20
Jezus roept zijn eerste leerlingen: Simon,
Andreas, Jakobus en Johannes. Ze zijn aan het
vissen bij het meer van Galilea als Jezus
voorbijkomt. Meteen laten ze alles achter om
hem te volgen.

Volgende week op de 27ste is dhr. Steven Nellestijn
jarig . Hij verblijft in verband met zijn ernstige ziekte
in het Verpleeghuis Pieter Pauw, Costerweg 75 ,
6702AA Wageningen. Wat zou het leuk zijn als hij
veel kaarten krijgt. Verder horen we over problemen
en ziekten bij gemeenteleden, die liever niet vermeld
worden. We wensen iedereen sterkte die in vervelende of nare situaties verkeren Blijf naar elkaar
omzien, bellen , kaartjes sturen . Op die manier
kunnen we misschien lichtpuntjes zijn voor elkaar .
Jarigen:

28 januari Mevr. P.J. Hoornveld - van der Gaag

Kerkdiensten
Zo 31 januari 10:00 uur:
Ds. Breunese, Leersum
Zo 7 februari 10:00 uur:
Ds.G.C. Flobbe, Naarden
Zo 14 februari 10:00 uur: Ds.A.E.I. Zaal, Hemmen

Uit het gele boekje
De lezing Meervoudig religieus door Joantine
Berghuijs staat gepland voor donderdagavond 28
januari. Er hangt ons echter vrijwel zeker een
avondklok boven het hoofd. We hebben daarom
moeten besluiten dat de lezing niet 's avonds via
livestream uitgezonden wordt, maar van te voren
opgenomen. De lezing is dan vanaf donderdagavond
28 januari, gedurende een periode van twee weken
bij te wonen op Kerkdienst Gemist, via de volgende
link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710Protestantse-kerk-De-Voorhof. De lezing is
toegankelijk voor iedereen die daarvoor
belangstelling heeft.
Vragen naar aanleiding van de lezing kunnen
naderhand per mail aan Joantine gesteld
worden: joantineberghuijs@gmail.com. Zij heeft
toegezegd om de vragen in een document te
beantwoorden, en dit aan alle vraagstellers toe te
sturen.
Op de site van het Gele Boekje vindt u steeds de
meest actuele informatie over geplande activiteiten.
Namens de werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Actie kerkbalans
De envelop voor de Actie Kerkbalans hebt u de
afgelopen week ontvangen. De formulieren hebt u
ongetwijfeld al ingevuld. U doet de lopers een groot
plezier als u de envelop klaarlegt, zodat die meteen
meegegeven kan worden als uw loper aan de deur
komt.

Collectes

Bericht van ds. Zaal

1e collecte: PKN (Missionair werk)
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is.
Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel
koffietentje voor mensen die een praatje willen.
Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met
hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van
betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat
het evangelie goed nieuws is voor álle mensen.

Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven is
het ‘Blue Monday’. Dat schijnt de meest
deprimerende dag van het jaar te zijn: je komt tot de
ontdekking dat het uitvoeren van je goede
voornemens is mislukt, de vakantie is nog mijlenver
weg en bovendien zijn de dagen nog donker en is de
maandag als eerste dag van de werkweek
sowieso niet iets waar je vrolijk van wordt. Zo
formuleerde de Britse psycholoog Arnall het
tenminste, hij ‘bedacht’ de blauwe maandag. Als ik
naar buiten kijk, ziet het er inderdaad sombertjes uit.
Een lege straat, een schoolplein zonder kinderen,
striemende regen tegen het raam. Je zou het liefst
de pijl willen volgen richting een warm en zonnig
oord, waar geen pandemie of andere ellende is, de
kerk weer lekker vol zit en we met z’n allen vrolijk
zijn! Maar we moeten het nog even volhouden en
uithouden met elkaar! Gelukkig komt aan alles een
eind: ook aan Blue Monday. En komt er na de
maandag altijd weer een dinsdag, een woensdag,
een donderdag, een vrijdag, een zaterdag en een
zon-dag!
Gewoon maar weer aan het werk dus!

Scan de QR code om € 1,50 te betalen
voor 24 jan 1e coll PKN:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=
ZP9wNcHsR_ukCjsW9ATqqw
2e collecte: Pastoraat
Scan de QR code om € 1,50 te betalen
voor 24 jan 2e coll Pastoraat:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=
8og6qLKwTDGfytMc4RoBhg
Scan de QR code via de camera of QR app van uw
mobiel, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar
krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen
(standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw
eigen mobiel bankieren app voltooit u de betaling.
U kunt uw collectebonnen ook in een envelop
deponeren in de brievenbus van De Voorhof of uw
bijdrage overmaken naar NL73 RABO 0331 9090 73
t.n.v. Voorhofgemeente. In beide gevallen het doel
vermelden waaraan u wilt bijdragen.

Voorhof open op
woensdagochtend
Vanaf 11 januari is Marjon weer voor 50% aan het
werk binnen onze gemeente. Hier en daar is zij
natuurlijk al gesignaleerd. Met Marjon hopen we dat
ze weer snel de oude zal zijn. Voorlopig is Marjon op
woensdagochtend van 10:00 – ca. 11:30 uur in de
soosruimte van de Voorhof te vinden. Wie dat wil
loopt dan even naar binnen voor een praatje op
gepaste afstand (helaas nog geen koffie) of een
moment van stilte in de kerkzaal. Het spreekt vanzelf
dat we met elkaar de maatregelen in het kader van
Corona in acht nemen.

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

Tenslotte
De avondklok wordt steeds waarschijnlijker en de
bezoek mogelijkheden worden verder ingeperkt. Des
te meer reden om eens iemand te bellen of een
kaartje te sturen. Mocht u door uw voorraad kaartjes
heen zijn, dan kunt u gebruikmaken van de
Voorhofkaarten die in het voorjaar gedrukt zijn. Daar
zijn er nog wat van over. U kunt het laten weten via
voorzitter@voorhofkesteren.nl of 0620421770. Er
wordt dan een setje van deze kaarten bij u
thuisbezorgd. Wanneer u weet dat iemand extra
aandacht nodig heeft, is het nog steeds van groot
belang dat u dat doorgeeft aan het pastorale team
pastoraat@voorhofkesteren.nl). Omzien naar elkaar
moeten wij immers samen doen; zeker in deze tijd!

Colofon
Kopij moet uiterlijk woensdagmiddag ingeleverd
worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Interimpredikant:
ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag)
tel. 06-28 16 74 23, interim@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
- Marjon Bosch, tel. 06-21 63 31 51
- Willeke de Jongh, pastoraat@voorhofkesteren.nl
tel. 0488 - 75 07 11

