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Welkom!

Voor de kinderen

Zondag 6 juni 2021, 10.00 uur
3e na Trinitatis
Predikant: Ds.M.A. van der Burg- Los, Baarn
Lector: Marijke van Dijk
Organist: Patrick van der Vegt
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Hij weet het
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad,
waar veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn
leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een
oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor
hebben hoeven doen. Johannes 4:27-42

Over de dienst
Lezingen:

Psalm 103, 1-14
Lucas 18, 9-14
Liederen:
Lied 961
Psalm 27: 1, 4 en 5
Lied 146c: 1, 3, 5
Lied 315: 1 en 2
Psalm 123
Lied 991: 1,2,6,7
Lied 413
Deze dienst is met beeld en geluid via deze koppeling:
.

Graag uw aandacht voor
Meeleven:
Dhr. (Henk) Luimes is verhuisd naar Elim, Bartus van
de Walstraat 2, 4051 AK Ochten kamer 104.
Overleden
- Heel onverwacht overleed afgelopen maandag 14
juni, dhr. G. (Gerrit) Meijer, meester K van Dijkstraat
34, 4043 SB Opheusden. Er wordt a.s. maandag 21
juni wordt in besloten kring afscheid van hem
genomen vanuit de Huiskamer van de Betuwe
uitvaartverzorging in Dodewaard.
- Op dinsdag 15 juni overleed ons gemeentelid dhr.
E.A. (Adriaan) den Hartog, Burg. Houtkoperlaan 40,
4051, EX Ochten. Zijn afscheid was vrijdag 18 juni.
- In het ziekenhuis Rivierenland overleed op 16 juni
dhr. B. (Berry) Koele, Rijnkant 8, 4051 EZ Ochten.
Donderdag 24 juni zal er met genodigden afscheid van
hem genomen worden in de Voorhof.

Uitnodiging
voor de kinderen t/m 12 jaar met hun (groot)ouders
We willen dit bijzondere jaar met elkaar afsluiten met
een gezellige middag in en rondom de kerk.
Datum:
zondagmiddag 4 juli
Tijd:
vrije inloop van 14 uur tot 16 uur
Afsluiting:
16.30 uur met een versnapering
Iedereen met (klein)kinderen is welkom, aanmelden is
niet nodig. We zien jullie graag op zondagmiddag 4
juli.
Groetjes het Kinderteam,
Merel, Jolanda, Marjon, Anika en Corine

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

Aanmelden kerkdienst
Voor de dienst van deze zondag kunt u zich via de
website aanmelden met behulp van deze koppeling

Kerkenraad
Afgelopen woensdag vergaderde de kleine
kerkenraad. Een eerste belangrijk punt op de
agenda was het verslag van de
beroepingscommissie. Vooraf was door de
beroepingscommissie aangegeven dat er belangrijk
nieuws te melden is. Daarom is voor dat agendapunt
de voltallige kerkenraad uitgenodigd. Het belangrijke
nieuws is dat de beroepingscommissie unaniem een
keuze heeft gemaakt. De kerkenraad wordt daarmee
geadviseerd om een van de predikanten waarmee
de beroepingscommissie contact heeft gehad
kandidaat te stellen om te gaan beroepen. Op korte
termijn worden met deze predikant afspraken
gemaakt om kennis te maken met de kerkenraad en
de gemeente. Dat is goed nieuws!
Vervolgens is ook nagedacht over de mogelijkheden
rond de kerkgang in de komende tijd. Met ingang
van deze zondag, 20 juni, zal de volledige capaciteit
van De Voorhof bij ‘1.5 meter’ weer beschikbaar zijn.
Dat betekent 60 kerkgangers plus medewerkers.
Ook kan het Onze Vader weer gezamenlijk hardop
gebeden worden. Verder kan een predikant die dat
wil een lied voorzingen tijdens de dienst. De
mogelijkheid die de PKN noemt om de laatste twee
coupletten in een dienst zachtjes te zingen neemt de
kerkenraad niet over. De hoop is dat er over niet te
lange tijd weer echt gezongen kan worden. Dan
doen wij graag en van harte mee!

Bericht van ds. Zaal

Kerkdiensten

Op deze twee stoelen zaten van de week
de voorzitter en de secretaris van de
beroepingscommissie. Voor hen stond een tafel met
daarop de aantekeningen van het beroepingsproces.
Tegenover hen zaten de leden van de Kleine
Kerkenraad die verwachtingsvol hun oren spitsten om
te luisteren naar wat er gezegd ging worden. Ook ik
zat in de kerkzaal en keek uit naar de verslaglegging
van het proces dat de beroepingscommissie de
laatste maanden gelopen heeft. Alhoewel ik aan de
zijlijn meegelopen had, vond ik het toch spannend:
welke kant gaat het op? Zo is het steeds geweest
voor mij in het afgelopen jaar: ik liep mee, begeleidde
het proces waar de gemeente in zat, maar de
uitkomst was iedere keer een kwestie van afwachten.
De gemeente zelf is immers de eigenaar van het
proces. De verwachtingen die avond stelden niet
teleur: de beroepingscommissie (ook twee andere
leden waren aanwezig) bleek hard gewerkt te hebben
en kwam met een gedegen advies aan de
kerkenraad. Opnieuw kijk ik in spanning uit naar wat
er gaat gebeuren: neemt de kerkenraad het advies
over en komt het tot een beroep? Ook nu wacht ik af.
De stoelen staan ondertussen weer in de kring, want
het proces gaat verder: de gemeente gaat door, er is
weer dienst op zondag, de lofzang wordt gaande
gehouden. Op 25 juni verzorg ik voor het laatst het
ochtendgebed om 9.30 uur in de kerkzaal.

zo 27 juni 2021, 10:00 uur: Ds. J. Offringa,
Wijk bij Duurstede
zo 4 juli 2021, 10:00 uur: Ds. G.C. Flobbe, Naarden
zo 11 juli 2021, 10:00 uur: Ds. N. van Tellingen,
Rhenen, Doopdienst

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal

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!
Tot eind juni verzorgt ds. Aafke Zaal op vrijdag om
09.30 uur een ochtendgebed in De Voorhof.
Aanmelden hiervoor is niet meer nodig.

Tenslotte
Het is altijd een feestelijk gezicht: een wapperende
vlag met een tas in top. Dit jaar is deze vorm van
feestelijkheid verdeeld over twee weken. Vorige week
woensdag was de eerste ronde, afgelopen woensdag
volgde ronde twee. Voor alle jongelui die de vlag
konden uithangen: van harte gefeliciteerd en op naar
een volgende fase in je leven! Voor alle jongelui waar
het nog (net) niet gelukt is: geef de moed niet op. Een
nieuwe ronde brengt nieuwe kansen!
Na het bericht van de beroepingscommissie groeit de
hoop dat binnen afzienbare tijd ook bij De Voorhof de
vlag uit kan. De blik is al geruime tijd op de toekomst
gericht, het beeld begint zich voorzichtig af te
tekenen. Gedurende de zomer zal er nog wat
voorwerk verricht worden om na de zomer met de
gemeente het pad verder te gaan. Na een lange tijd
waarin er veel is gebeurd, kan het dan feest zijn. De
toekomst gaat open!

Colofon

Collectes
1e collecte: Wereldvluchtelingendag Griekenland
(Kerk in Actie)
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele
wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit
landen waar het leven door oorlog of religieuze
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid
stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan
en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder
Lesbos.
2e collecte: Landelijke kerk
Klik op de collecte, 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.

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk
woensdagmiddag 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
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

