NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 292 - zondag 11 september 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 11 september 2022, 10:00 uur
13e van de Zomer

Meeleven:
Teuni en Ton Kars zitten in een spannende tijd.
Bij Teuni is blaaskanker geconstateerd. Gelukkig
hebben ze afgelopen week te horen gekregen
dat deze behandelbaar is. Op 19 september zal
ze geopereerd worden en beginnen met
blaasspoelingen.
We wensen Teuni en Ton en hun gezin sterkte
toe in de komende tijd.

Voorganger: Ds. E. Braam, Culemborg
Lector:
Fred Ivens
Na de dienst is er koffie, thee en limonade
Woensdag 10.00 tot 11.30 uur koffieochtend. U
kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje
met elkaar of met onze dominee Henriëtte
Bouwman onder het genot van een lekker kopje
Voorhofkoffie. Of in alle rust een mooi boek of
een verrassend spel uitzoeken. En u kunt
binnenlopen om even stil te zijn in de kerkzaal.

Jarigen:
11 september Dhr. B.I. van der Slikke
12 september Mevr. H. Zijl - Mulder

Collectes
Over de dienst

1e collecte: PKN Jong Protestant

Lezingen:

2e collecte: Kerk

Exodus 32: 7-14
Lucas 15: 1 - 10
Liederen:
Psalm 139: 1 en 2
Lied 301g
Lied 275, 1, 2 en 3
Lied 709
Lied 324, 1, 2 en 3
Lied 896
Lied 425
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

.

Startzondag - 40 jaar Voorhof
Zondag 18 september is het zover, dan is er de
startzondag die in het teken staat van het 40
jarig jubileum van De Voorhof en het jaarthema
van de PKN 'Aan Tafel'.
Vanaf 9.45 uur is er inloop met koffie
10.30 uur begint de dienst.
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting met
hapje en drankje. De afsluitende lunch is voor
iedereen die wil.
Er is een kleine tentoonstelling met foto's en
andere documenten.
Deze is ook in de week daarop te zien op
woensdagochtend 21 en zaterdagmiddag 24
september.
We hopen jullie te zien om dit mee te vieren.

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 bank voltooit u de
betaling.

Van de Werkgroep VIS
Een nieuw seizoen, en er is weer een nieuwe
editie van het Gele Boekje, met een
inspirerend programma. De eerste aanmeldingen
komen al binnen!
Het seizoen begint actief: wandelen langs
Wegen met Zegen, vanaf zaterdag 1 oktober
elke eerste zaterdag van de maand. Ook willen
we de meeslepende en verrassend actuele startvoorstelling De poppenspeler van Warschau van
Trio Wilde Eend, op zondagavond 9 oktober, van
harte bij u aanbevelen. Alle benodigde
informatie vindt u in het Gele Boekje.
U kunt zich opgeven met het formulier uit het
Gele Boekje, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het aanmelden
doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail
adres, woonplaats, met hoeveel personen u
komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Kerkdiensten
Zo 18 sep 2022, 10:30 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman
Startzondag, 40 jaar Voorhof

Tenslotte
Sinds de beenbreuk van Louis Gerritsen en
daarmee zijn tijdelijk uitvallen als organist
hebben wij al heel wat gastorganisten en
-pianisten voorbij horen komen.
Tot nu toe is het nog steeds gelukt de orgelbank
of pianokruk bezet te krijgen op de
zondagmorgen.
Het is mooi om zo allerlei stijlen van begeleiding
te ervaren. Ook is het leuk van deze kenners te
horen dat wij een goed zingende gemeente zijn
met een prima orgel en een prettige piano met
een mooie klank.
Dat vonden wij natuurlijk allang van onszelf,
maar om het van kenners te horen voelt bijna als
een compliment!

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Pastorale zorg:
ds. Henriëtte Bouwman
werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel
06 - 12 67 83 06
Email
predikant@voorhofkesteren.nl
Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email
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 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl

