NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
Nummer 226 - zondag 6 juni 2021

Welkom!

Voor de kinderen

Zondag 6 juni 2021, 10.00 uur
1e na Trinitatis

Johannes en Jezus

Voorganger: Ds. C.A. Davidse, Rossum
Declamatie: Elisabeth van der Lugt
Organist:
Cees Meijering
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

De leerlingen van Johannes de Doper ontdekken dat
Jezus en zijn leerlingen ook mensen dopen – net als
Johannes. Het lijkt op concurrentie, maar daar denkt
Johannes anders over. Als mensen aan hem vragen
wat hij daarvan vindt, antwoordt Johannes dat Jezus
groter moet worden en hij zelf kleiner.
Johannes 3:22-36

Thema
Lezingen:

Verder kijken
Jesaja 65, 17-25
Johannes 3, 22-30
Liederen:
Lied 275: 1 t/m 5
Lied 149: 1, 2 en 3
Lied 809
Lied 500: 2 en 3
Lied 816: 1, 2, 3, 4
Lied 834: 1, 2 en 3
Deze dienst is met beeld en geluid via deze
koppeling:

.

Graag uw aandacht voor
Zieken:
Dhr. (Henk) Luimes, Rijnbandijk 169, 4041 AV
Kesteren verblijft in het Vrijthof, Burgemeester
Meslaan 49, 4003CA Tiel.
Dhr. B. (Berry) Koele, Rijnkant 8, 4051EZ Ochten, ligt
in het Rievierenland ziekenhuis in Tiel en wordt
komende week aan zijn (gebroken) arm geopereerd.
Overleden
Donderdagavond 27 mei is na een lange periode van
ziekte, dhr. W.E.J. (Pim) van den Bold overleden.
Carvonestraat 27, 4041 AN Kesteren. Hij werd 86
jaar. Op vrijdag 4 juni werd hij in de kleine kring van
zijn gezin herdacht en begraven.
Jarigen:
7 juni Mevr. J. van Zadelhoff - Veenink
10 juni Dhr. J. de Kuijper

Aanmelden kerkdienst
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
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. En natuurlijk kunt u dan
genieten van de enige echte Voorhofkoffie!
Op vrijdag om 09.30 uur verzorgd ds. Aafke Zaal
een ochtendgebed in De Voorhof.

Toekomst
Afgelopen donderdag zijn de leden van de
taakgroepen en de beroepingscommissie bij elkaar
geweest om na te denken over de toekomst van
onze Voorhofgemeente. Is de koers die wij varen
ook voor de toekomst de juiste koers, of willen wij
bijsturen? Er zijn enorm veel acties en activiteiten in
en rond De Voorhof, zijn die toekomstbestendig of
zijn aanpassingen wenselijk? Op allerlei terreinen
van het kerkzijn zijn lijnen besproken en uitgezet.
Een boeiend proces dat nog lang niet afgerond is.
Binnenkort leest u er meer over en na de zomer zal
een (steeds) groter deel van de gemeente in dit
proces betrokken worden.

Bericht van ds. Zaal
Deze week hebben Marjon en ik de Voorhof-tassen
bijgewerkt. We hebben nu twee tassen met een
wandelroute: een korte (van half uur) en een wat
langere (van een uur) en ook twee tassen met een
fietsroute, ook een korte (10 km) en een wat langere
(20 km). Nu het zulk prachtig weer is en de regels
weer versoepeld worden, is het een goed idee om
een tas te komen halen en erop uit te trekken. Mooie
manier om een uurtje van ontmoeting en bezinning te
beleven! Voor wie graag gezegend op pad wil gaan,
is het mogelijk om op de vrijdagochtenden een
persoonlijke zegen te ontvangen. Aanmelden
daarvoor is niet nodig, ik ben op vrijdagmorgen
aanwezig (behalve 11 juni). De andere tassen (om
samen een lekker recept te maken of om creatief aan
de gang te gaan) zijn uiteraard ook nog te leen. En
voor wie een uurtje voor zichzelf wil, is er ook een
tas. Kortom: voor een tasje met een ander, of een
tasje voor jezelf …. Er is voor elk wat wils!
En uiteraard hebben we alle tassen eerst zelf
uitgetest…
Hartelijke groet, Ds. Aafke Zaal

Collectes

Kerkdiensten
zo 13 juni 2021, 10:00 uur: Ds. G v.d. Velde, Rijswijk
zo 20 juni 2021, 10:00 uur:
Ds. M.A. van der Burg- Los, Baarn
zo 27 juni 2021, 10:00 uur:
Ds. J. Offringa, Wijk bij Duurstede,
Popmuziekdienst

Tenslotte
In de vorige editie van deze nieuwsbrief kon u lezen:
‘Er zijn tijden dat het nieuws zo snel verandert, dat
een nieuwsbrief achterhaald is voordat de inkt is
opgedroogd.’ Dat bleek ook op dat moment het geval.
Twee Noord Hollandse regio’s gingen als eerste van
risiconiveau ‘zeer ernstig’ naar niveau ‘ernstig’ vlak
voordat de nieuwsbrief uitkwam en op de avond dat
de nieuwsbrief was verzonden, kondigde het cabinet
vervroegde versoepelingen aan.
Gelukkig gaat het ‘met alle cijfers’ de goede kant op.
Dat betekent dat er ook in De Voorhof weer wat meer
mogelijk is. De eerste stap is dat de liturgie gevierd
kan worden met vijftig kerkgangers in plaats van
dertig. Achter de schermen is het systeem voor
aanmelden daar reeds op aangepast.
Wie ter kerke wil gaan, dient zich nog wel aan te
melden. Daarbij is het verzoek: wees
verantwoordelijk voor de ander. Dat betekent: bij
twijfel over de gezondheid niet aanmelden, of een
reeds gedane aanmelding annuleren. Dat geeft
anderen de mogelijkheid zich nog aan te melden.
Met de komst van het zomerse weer lijkt er, na het
kille voorjaar, een heel andere tijd aangebroken. Met
het perspectief dat er steeds meer mogelijk wordt,
geldt dat ook voor onze Voorhofgemeente. De
toekomst ziet er hoopvol uit!

1e collecte: Werelddiaconaat: Oeganda (Kerk in Actie)

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdagmiddag 18.00 uur ingeleverd worden via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Betaalverzoek 1e collecte
2e collecte: Jongerenwerk

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

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.

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

