NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 223 - zondag 16 mei 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 16 mei 2021, 10:00 uur
7e zondag van Pasen, Exaudi

Jarigen:
20 mei mevr. J. Oskam - Stam
21 mei mevr. H.J. Sanders - Slob
21-mei Dhr. J.W. van Kraaikamp

Voorganger : Ds. E.J. Hoebe – de Waard,
Wageningen
Lector:
Marjo van der Poel
Organist:
Louis Gerritsen
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Voor de kinderen
Gebed voor de wereld
Deze week horen we een gebed dat Jezus bidt voor
de wereld. Jezus vertelt de mensen over God. Hij
vertelt zijn leerlingen wat ze moeten doen. Jezus
praat met veel mensen. En hij praat met God.
Johannes 17: 14-26

Over de dienst
Lezingen: Exodus 19: 1-11
Johannes 17: 14-26
Liederen: Psalm 27: 1 en 4
Lied 304
Psalm 68: 2 en 7
Lied 663
Lied 422
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

.

Aanmelden kerkdienst
Op onze website kunt u lezen op welke wijze de
kerkenraad weer voorzichtig een begin wil maken
met het hervatten van de kerkdiensten in De
Voorhof.
Voor de dienst van deze zondag kunt u zich via de
website aanmelden met behulp van deze koppeling

Wil je naar het verhaal luisteren ga dan naar
kindopzondag. Hier word het verhaal jullie
voorgelezen.

Elke week
Kerkdiensten
23 mei 2021, 10:00 uur
Ds. L. Terlouw, Veenendaal
30 mei 2021, 10:00 uur
Ds. W. van Wakeren, Veenendaal
6 juni 2021, 10:00 uur
Ds. C.A. Davidse, Rossum

Elke week is De Voorhof op woensdag open van
10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even
binnenlopen voor een gesprekje met Marjon, om
een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een
moment in de stiltehoek.
Op vrijdagochtend verzorgd ds. Aafke Zaal een
ochtendgebed dat ook via Zoom meebeleefd kan
worden.

Bericht van Ds. Zaal

Pinksteren
Het feest van de Geest.
De Geest die ons inspireren en enthousiasmeren
wil. Het woord enthousiast komt uit het Grieks en
betekent: vol van God. De Heilige Geest wordt
gesymboliseerd door een duif. Dat bracht ons op
het idee om zoveel mogelijk gevouwen duiven te
verzamelen en die voor de ramen van de Voorhof
te hangen. Wie helpt mee vouwen?
(vouwvoorbeeld is te vinden via internet ). Het
formaat is niet van belang. Vierkante vouwblaadjes
of andere papieren zijn prima. Ze kunnen
ingeleverd worden op de tafel in de werkkamer.
Voor de Pinksteren hangen we ze op!

Fietsen
Afgelopen week bevond ik mij in een gevarenzone
die bovendien nog verboden gebied was om te
betreden. De deur van de werkkamer was afgeplakt
met rood/geel gestreept lint waar dikke zwarte
letters op stonden die een waarschuwende
boodschap bevatte: blijf uit de buurt! Gelukkig was
ik via een andere deur naar binnen gekomen en zag
ik vanaf mijn bureau niet de tekst op het lint, maar
keek ik naar de vrolijke rijen duifjes die als een
veelkleurig gordijn voor het raam hangen. Het
perspectief van binnenuit was heel anders dan van
buitenaf! Zo is het ook met de activiteiten in en om
de kerk die langzaam aan weer opstarten: van
buitenaf bezien nog voor veel mensen iets waar je
‘uit de buurt bij moet blijven’, maar van binnenuit
bezien iets wat voor steeds meer mensen
toegankelijk wordt. En dat is iets om vrolijk van te
worden: nog even en we zitten in al onze
veelkleurigheid weer in rijen bij elkaar! Nu nog de
laatste loodjes van de beperkende maatregelen
uitzitten….
Naast de kerkdiensten op zondag zullen er in de
komende tijd ook morgengebeden zijn op de
vrijdagochtend. Deze morgengebeden, die 20
minuten duren, verzorg ik en de eerste is op vrijdag
21 mei op 9.30 uur in de Voorhof. U kunt zich
opgeven door te klikken op

Met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in de
Voorhof verwacht ik dat de vrijdagochtend geen
gevarenzone is en het is zeker geen verboden
gebied!
Hartelijke groeten,
Ds. Aafke Zaal

Het weer was ons zeer ter wille op Hemelvaartsdag.
Stipt om 9 uur waren de eerste fietsers al bij de kerk
voor hun bakkie koffie. Een mooie fietstocht was
uitgezet door Jan en Greetje Veldhuis. Buiten voor
de kerk werd het steeds gezelliger en zonniger en
gingen de koffie en krentenbollen grif van de hand.
We kregen ook veel aandacht van fietsende en
joggende voorbijgangers. En zij zagen een
levendige kerk op deze mooie morgen.

Collectes

Tenslotte

1e collecte:
Palm Oost Sri Lanka (Maarten van Woerden)

Een van de bijbellezingen die voor deze zondag
worden voorgesteld komt uit Johannes 17; Jezus’
gebed om eenheid. Dat is een thema dat in alle
tijden en op vele plaatsen van toepassing is. Door
de eeuwen heen is eenheid soms ver te zoeken.
‘Eenheid’ wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde
denkt of vindt. Dan is vernieuwing, verandering of
groei vrijwel onmogelijk. Bij eenheid zijn respect,
waardering en vertrouwen van belang. Door
diversiteit kan eenheid groeien, zich ontwikkelen.

Betaalverzoek 1e collecte
2e collecte: Liturgie en Eredienst

Betaalverzoek 2e collecte
Gebruik de link “Betaalverzoek” of scan de QR
code, 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.

Ook in onze Voorhofgemeente is er diversiteit op
verschillende terreinen. Goed is het dan te merken
dat respect, waardering en vertrouwen beslist niet
ontbreken. In deze tijd, waar de coronabeperkingen
op hun retour lijken te gaan, kan er daarom met
elkaar nagedacht worden over de tijd die komt.
Met Pinksteren in zicht hopen wij dat de Geest ons
daarbij zal inspireren. Verschillend als wij zijn, maar
samen als één gemeente zijn wij onderweg op het
spoor van de Eeuwige.

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