NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 210 - zondag 14 februari 2021

Welkom!

Voor de kinderen

Zondag 14 februari 2021, 10:00 uur
6e na Epifanie
Kerk en schooldienst
Predikant:
Ds.A.E.I. Zaal, Hemmen
Organist:
Louis Gerritsen

Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij
zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar
de genezen man bazuint het overal rond.
Marcus 1: 40-45

Over de dienst
Lezingen:
Liederen:

Lukas 1: 1-11
Lied 218 vers 1 en 5
Lied "Simon en Andreas"
Lied 423: 2 en 3
Lied “Geef nooit op”

Graag uw aandacht voor
Overleden:

Beste ouders/verzorgers,

Donderdag 11 februari is mevr. J.C. van Dam
overleden. Zij woonde de laatste jaren in
Huize Appelenburg in Dodewaard. Ze is 94 jaar oud
geworden. Aanstaande woensdag is de uitvaart
onder leiding van Marjon Bosch om 11: 00 uur vanaf
De Markhof in Kesteren. Wij wensen haar familie en
alle betrokkenen veel sterkte met dit verlies.

Het is nog steeds mogelijk om de enquête in te
vullen, link naar de enquête. Door het invullen van
de enquettes zijn we erg geholpen, omdat we dan
weten hoe ons aanbod bij u en de kinderen kan
aansluiten.

Zieken:

Mevr L van Schaik verblijft nog in het ziekenhuis
Rivierenland. Zij wordt binnenkort geopereerd. Heel
veel sterkte gewenst en een spoedig herstel.
Anneke vd Stege wil iedereen héél hartelijk
bedanken voor de overweldigende hoeveelheid lieve
kaarten die ze de afgelopen maanden heeft
ontvangen. Inmiddels zijn de chemo's met goed
resultaat achter de rug en ze wordt 22 februari a.s.
geopereerd, daarna volgen nog bestralingen. Ook
Anneke wensen we heel veel strekte bij alles wat nog
komt. Haar adres is : Wichmanlaan 26, 4033HG
Lienden.
Jarigen:

15 februari Mevr. W. Voorbij - Deijs

Kerkdiensten
Zo 21 feb 2021, 10:00 uur: Ds.W. van Wakeren,
`
Veenendaal
Zo 28 feb 2021, 10:00 uur: Ds.E. Hagen, KerkAvezaath
Zo 7 mrt 2021, 10:00 uur: Ds.A. Altena, Leersum

gr Jolanda

Zondag 24 januari
Op zondag 14 februari gaat onze interimpredikant ds.
Aafke Zaal voor in De Voorhof. Deze dienst is met
beeld en geluid te volgen via deze koppeling:
. Na de dienst kunt u via Zoom
terecht in de virtuele koffiekamer van De Voorhof
voor een ontmoeting met gemeenteleden. U komt in
de koffiekamer door op deze knop te klikken:

Collectes
1e collecte: noodhulp Ethiopië(Kerk in Actie)
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme
droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten
mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op.
Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie
helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp.
Maar beter is het als noodhulp kan worden
voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining
en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen
droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld
verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven
voeden als de oogst tegenvalt.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=
FlMfqi6kTset0DEqNgTG2g
2e collecte: Pastoraat

Uit het gele boekje
Voor de werkgroep VIS blijft het een enorme
uitdaging om, onder de nog steeds voortdurende
lockdown maatregelen, activiteiten aan te bieden.
Deels is het mogelijk om dit in aangepaste vorm te
doen. Een aantal activiteiten is echter komen te
vervallen. We actualiseren op de site van het Gele
Boekje (www.gele-boekje.nl) regelmatig de stand
van zaken rond geplande activiteiten.
Ds. Hanja van Essen ziet helaas geen mogelijkheid
om de gespreksavond Wie was Marcus, die gepland
staat op 23 februari in De Rank te Zetten, in digitale
vorm aan te bieden. Daarom komt dit onderdeel van
het programma te vervallen. Mogelijk wordt het op
een ander tijdstip opnieuw aangeboden.
De tentoonstelling van Een diepe voor in de aarde,
een serie kruiswegstaties in beeld (Marijke van Dijk)
en woord (Steven van Campen), die vanaf 13
februari in de Voorhof te zien zou zijn, is aangepast.
Het heeft onder de huidige lockdown
omstandigheden weinig zin om de werken in de
komende veertigdagentijd in de Voorhof op te
hangen. In plaats hiervan zal Marijke in de loop van
maart een digitale impressie van het werk
aanbieden. Hierover volgt nog bericht in de
zondagsbrieven. De tentoonstelling zelf is verplaatst
naar de veertigdagentijd van 2022 - in de hoop op
betere tijden.
Namens de Werkgroep VIS,

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Oup
iH5NcSheyD-LoJtUVvQ
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.

Beroepingswerk
De afgelopen week was het eindelijk zover: de
beroepingscommissie is officieel van start gegaan.
Om te beginnen is er eerst uitgebreid kennisgemaakt.
Sommigen kenden elkaar wel min of meer, maar als
je aan zo’n belangrijk traject begint, is het van belang
elkaar beter te kennen. Verder zijn de grote lijnen
besproken. Welke kaders er zijn en welke vrijheden.
Hoe de communicatie verloopt naar de kerkenraad en
naar de gemeente. En natuurlijk de
geheimhoudingsplicht. Die is in dit traject zeker van
belang. Het zal een boeiend proces worden. De
kerkenraad wenst de beroepingscommissie een
gezegende tijd!

Marijke van Dijk

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is zo goed als afgerond. Een
relatief beperkt aantal toezeggingen moet nog
binnenkomen, maar een voorlopige telling is
inmiddels gemaakt. De tussenstand is op dit moment
ongeveer € 105.000,00. Dat is een mooi voorlopig
resultaat! Het is geweldig dat er zoveel
gemeenteleden weer bereid waren met de
enveloppen langs de deuren te gaan, dat er mensen
zijn die alles hebben voorbereid en gecoördineerd,
dat er een centraal verzameladres is waar alles
samenkomt en geteld kan worden. En natuurlijk is
het ook fantastisch dat zovelen direct gereageerd
hebben en hun toezegging hebben gedaan! Met de
toezeggingen die nog binnen zullen komen zal het
uiteindelijke bedrag nog enkele procenten hoger
uitvallen, is de verwachting. Met een net gestart
beroepingstraject is dat een hoopgevende gedachte!

Bericht van ds. Zaal
De Voorhof heb ik maandag niet bereikt… de
weersverwachtingen waren zodanig, dat ik maar
besloot om een dagje thuis te werken. Dat kon ook
wel, want ik was bezig met de voorbereidingen van
de Kerk- en Schooldienst van as zondag. Die
verloopt heel anders dan anders: er zijn geen
kinderen in de kerk, geen ouders, geen
leerkrachten… gelukkig zullen drie leerlingen toch
hun bijdrage leveren dmv een filmpje dat ze van
tevoren opgenomen hebben. En ook bij de andere
elementen in de dienst heb ik geprobeerd om er toch
een beetje een bijzondere dienst van te maken.
Verder stond donderdag de langverwachte
startavond van de beroepingscommissie op de
planning: het wagonnetje van het beroepingsproces
krijgt langzaam vaart! Tot slot bereid ik ZOOMmeetingen voor die ik op de vrijdagen van 11.0011.30 uur in de 40-dagentijd wil houden. Onlineontmoetingen rondom de zeven werken van
barmhartigheid, die centraal staan in de zes weken
van Pasen. Wie het leuk vindt eraan mee te doen
melde zich bij mij!
Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

Dringende oproep
Heb jij een paar uur in een paar weken tijd om thuis
iets voor de kerk te doen? En ben je een beetje
handig met Word? Dan ben jij degene die wij zoeken!
We zijn dringend op zoek naar een paar helpende
handen die ons kunnen helpen bij het maken van de
nieuwsbrief. Je hoeft zelf geen stukjes te schrijven,
die worden aangeleverd door anderen. Het gaat om
het in elkaar zetten en het versturen.
Helaas is ons groepje weer kleiner geworden dus
iemand erbij is zeer gewenst. Voor meer informatie
kun je een berichtje sturen naar de redactie (zie
colofon). Je bent welkom!

Boodschappenpakketten van de
Plus
De Boodschappenpakketactie van de Plus is een
groot succes geworden. Iedere dag vielen er weer
briefjes en zakjes met zegels door onze brievenbus
na de oproep van 31 jan in de online-dienst om
overgebleven zegels te verzamelen. Al met al
hebben we 12 spaarkaarten vol gekregen! Ze zijn
gebracht bij gezinnen met veel kinderen en die waren
zichtbaar blij en verrast. Heel hartelijk dank aan alle
spaarders! Hopelijk volgend jaar weer!
Mieke Kersten

Tenslotte
De afgelopen periode heeft het boekje ‘Herkerken’
gerouleerd onder de leden van de kerkenraad en de
beroepingscommissie. Vervolgens rouleert het verder
onder andere vrijwilligers. Het boekje is geschreven
door twee kerkbegeleiders en biedt handvatten om
na te denken over de toekomst van kerk en
gemeente. De lezers geven na het lezen van het
boekje aan welke drie ideeën uit het boekje zij van
groot belang vinden voor de toekomst van onze
gemeente. Onder andere met de uitkomsten hiervan
zal gericht nagedacht kunnen worden over de
toekomst van onze Voorhofgemeente. Tijdens de
vergaderingen van de kerkenraad de komende week
zal er een eerste inventarisatie van deze uitkomsten
zijn. Werken aan de toekomst, het gebeurt langs
verschillende wegen.

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdagmiddag 18.00 uur ingeleverd worden via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Interimpredikant:
ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag)
tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg: pastoraat@voorhofkesteren.nl
- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51
- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11
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

