NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 296 - zondag 9 oktober 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 9 oktober 2022, 10.00 uur
4de zondag van de herfst

Jarigen:

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

12 oktober Dhr. J. Bestebreurtje
13 oktober Mevr. M.F. van Schaik - van Arnhem

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

De Poppenspeler van Warschau
Een muzikale vertelling over hoop in tijden van
oorlog en chaos. Zondagavond 9 oktober om
20.00 uur in de Voorhof.

Over de dienst
Lezingen:

Liederen:

Habakuk 3: 1-3, 16-19
Lucas 17: 1-10
Lied 215: 1,2,3
Lied 215: 4,5
Lied 867: 1
Lied 925
Lied 942: 1,3
Lied 910
Lied 367k
Lied 422

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe
blijf je overeind als je er middenin zit? Trio Wilde
Eend speelt het verhaal van de joodse tiener
Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau moest zien te
overleven. In alle ellende weet Mika met zijn
poppenspel mensen wat vrolijkheid én hoop te
bieden. Levens van vriend en vijand in het getto
verweven zich. Een nog steeds actuele vertelling
over hoe de hoop levend blijft, zelfs in tijden van
oorlog en chaos. Dit grotendeels waargebeurde
verhaal krijgt ook kleur door ontroerende OostEuropese melodieën en meeslepende
improvisaties op viool, accordeon en klarinet.

.

Gemeenteavond
Uw mening telt! Dus kom op woensdagavond 12
oktober om 20.00 uur naar de gemeenteavond in
De Voorhof.
Deze avond is een vervolg op de gemeentebijeenkomsten in het voorjaar. De toekomst van
onze Voorhofgemeente staat uiteraard centraal.
De gemeentebijeenkomsten in het voorjaar waren georganiseerd rond leeftijdsgroepen.
Daarom werd iedereen apart uitgenodigd. Omdat
deze gemeenteavond voor alle gemeenteleden
bestemd is, worden er geen extra uitnodigingen
verspreid. U kunt er in uw eigen omgeving
zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan geven, want
iedereen die de Voorhofgemeente een warm hart
toedraagt is van harte welkom!

Inloop met koffie v.a. 19.30 uur. De voorstelling
duurt 75 minuten. Na afloop is er een hapje en
drankje en gelegenheid om na te praten met
elkaar en met de artiesten. U kunt zich aanmelden via aanmeldengeleboekje@gmail.com,
of bij Marijke (06-12195936).
Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Agenda
Zondag 9 oktober 20.00 uur
De Poppenspeler van Warschau
Maandag 10 oktober 18.00 uur
BHV cursus bij firma Torn Broers
Woensdag 12 oktober 10.00 tot 11.30 uur
Koffieochtend
Woensdag 12 oktober 20.00 uur
Gemeenteavond
Zondag 16 oktober, 10.00 uur Ds. J.G. Offringa,
Wijk bij Duurstede

Collectes
1e collecte: PKN Missionair werk
2e collecte: 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 bank voltooit u de
betaling.

Tenslotte
Het bouwen aan de toekomst van De Voorhof
gaat met de gemeenteavond een nieuwe fase in.
Gelukkig betekent dat niet dat er verder niets
(nieuws) gebeurt rondom De Voorhof. Onze dominee Henriëtte Bouwman is bijvoorbeeld gestart
met een aantal bijeenkomsten rondom de
kerkdiensten. De data vindt u onder andere in
Rondom de Voorhof. Op een heel ander vlak
krijgen mensen met een functie rond de kerkdiensten de mogelijkheid een korte BHV-cursus
te volgen. Zomaar een paar activiteiten die van
belang zijn voor een kerkelijke gemeente.

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

