NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 300 - zondag 6 november 2022

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 6 november 2022, 10.00 uur
8e zondag van de herfst

Meeleven met:
Bij Margreet van Stralen is een hersentumor
geconstateerd. Zij zal daaraan snel geopereerd
worden en daarna zal verder gekeken worden of
en welke behandeling ze moet krijgen. Een
spannende tijd voor Margreet en Henk en de
mensen om hen heen, al staan ze er positief in.

Voorganger: Drs. G.A.H. Klees - Damman
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Lezingen:

Liederen:

Matteüs 5, 1-12a
2 Koningen 5, 1-17a
(bewerking: Hester Klees)
Psalm 85: 3 en 4
Lied 301c
Psalm 150a: 1, 3, 4
Lied 350: 6 en 7
Lied 425

Connie Blankenstijn
is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Ook Piet van Zetten
is weer uit het ziekenhuis en moet thuis
aansterken.
Jarigen:
7 november
9 november

Dhr. J. Willemsen
Dhr. G. Greep

Wijkontmoeting Kesteren

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

Begroting 2023
De kerkrentmeesters hebben de begroting 2023
vastgesteld. Een verkort overzicht is in de
Rondom van november te vinden.
Wilt u de volledige begroting ontvangen, mail
naar penningmeester@voorhofkesteren.nl.
Bij geen bezwaren zal in de kerkenraadsvergadering van 10 november de begroting
worden vastgesteld.

Op zaterdagmiddag 5 november van 15.00
uur tot ongeveer 17:00 uur willen we een
gezellige wijkontmoeting houden voor het dorp
Kesteren. Dat doen we in De Voorhof want
zoveel mensen passen niet in een huiskamer.
Onder het genot van een lekker drankje en een
hapje elkaar informeel ontmoeten. Nieuwe
mensen leren kennen of oudere contacten weer
vernieuwen. Het kan allemaal, wij ontvangen
u/jouw graag en staan voor jullie klaar. Als het
vervoer een probleem is lossen we dat
op, bel of mail naar Willeke de Jongh,
0488 750711 of pastoraat@voorhofkesteren.nl
Hoe meer zielen hoe meer vreugd is een
bekende uitdrukking, zullen we daar samen ons
best voor doen?

Agenda
Zaterdag 5 november, 15.00-17.00
wijkontmoeting Kesteren
Woensdag 9 november, 10.00 – 11.30 uur
koffiemorgen
Donderdag 10 november
Algemene Kerkenraadsvergadering
Zondag 13 november,
10.00 uur
Ds.E. Hagen, Kerk-Avezaath

Vrijthof
Deze zondag zijn onze predikant en een aantal
gemeenteleden in het Vrijthof in Tiel om daar in
de kerkdienst voor te gaan en mensen te helpen
om in de dienst te kunnen komen.

Collectes

Kerkenraad

1e collecte: Kia zending Zambia

Komende donderdag vergadert de algemene
kerkenraad. Op de agenda staat, naast allerlei
andere punten, de begroting voor het komende
jaar. Altijd een hele klus om op te stellen.
Onze penningmeester Anita Veldhuis zal de
kerkenraad een toelichting geven bij alle
geproduceerde cijfers.

2e collecte: Jeugdwerk
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.

Meewerken kerstnachtdienst
Uit het gele boekje
Filmcafé I : vrijdagavond 18 november, 20.00
– 22.00 uur, De Vloedschuur, Heteren. In het
eerste Filmcafé van dit jaar wordt de film
Philomena (GB, Stephen Frears 2013) vertoond.
Het thema van deze film is ‘Adoptie en identiteit’,
belicht vanuit het perspectief van de moeder. De
hoofdrol in deze film is een van de glansrollen
van Judi Dench. Rob Hoekstra, o.a. regisseur
van theatergezelschappen, leidt de film in en
verzorgt het nagesprek.
Zingen in de Adventstijd: Zondagmiddag 27
november, 15.00 – 16.30 uur, Protestantse
Kerk, Driel. De Werkgroep VIS wil u nu vast
attent maken op deze zangmiddag. Bekende en
minder bekende adventsliederen uit het Liedboek en uit andere bundels en tradities staan op
het programma. Organist Cees Meijering speelt
voor ons op het Conacher orgel van de fraai
gerestaureerde middeleeuwse kerk van Driel.
U kunt zich opgeven via het formulier uit het
Gele Boekje of via
aanmeldengeleboekje@gmail.com . Wilt u bij het
aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, met hoeveel
personen u komt en of u vervoer wenst of
vervoer aanbiedt? Alle informatie over VIS activiteiten is ook te vinden op: www.gele-boekje.nl.

Wil je op 24 december meewerken aan de Kerstnachtdienst, laat het aan Henriëtte weten
(0612678306, predikant@voorhofkesteren.nl ) .
Ideeën zijn er wel, nu ook nog wat meer mensen
om er een bijzondere dienst van te maken waar
we de geboorte van Jezus vieren.

Digitale enquête
Er is al vaker over geschreven en gesproken,
maar nu is het dan zover: de digitale enquête
komt dit weekend naar u toe. Hij mag ingevuld
worden door alle Voorhofleden die niet aanwezig
konden zijn bij de gemeenteavond van 12
oktober.
Vul hem in, want ook JOUW MENING TELT!
Stuur hem door naar huisgenoten of andere
Voorhoffers die niet zelf de nieuwsbrief krijgen.
Hoe meer ingevulde enquêtes er binnenkomen,
des te beter voor de toekomst van onze Voorhof!
Alle ontvangers van deze nieuwsbrief en de
ontvangers van de digitale Rondom de Voorhof
en ook alle leden uit de ‘digitale wijk’ krijgen de
enquête toegestuurd. Het kan daarom
voorkomen dat sommigen de enquête dubbel in
de mailbox krijgen. Eén maal invullen is echter
voldoende.

-Marijke van Dijk

Alweer nummer 300
Begroting 2023 diaconie
Ook de diaconie van De Voorhof heeft een
concept begroting voor 2023 opgesteld. De
komende kerkenraadsvergadering zal deze
worden vastgesteld. Voor belangstellenden is er
een inzage exemplaar in de hal. Wilt u zelf een
kopie ontvangen of vragen of opmerkingen
hebben dan zijn deze te richten aan de
penningmeester van de diaconie Ad Buizer,
telefoon 0488-483737 of het mailadres
fambuizer@gmail.com.

Bij het maken van deze nieuwsbrief bleek het
alweer de 300e te zijn. Toen we voor het eerst
begonnen was de vraag of er wel behoefte aan
zou zijn, maar volgens ons is deze vraag
inmiddels wel beantwoord. We gaan in elk geval
gewoon door, op naar… ?

Tenslotte

Colofon

Het was veel soeps in de viering van dankdag,
afgelopen woensdagavond.
Bij binnenkomst mocht ieder zijn of haar
favoriete smaakmaker kiezen in de vorm van een
kruid of specerij. Tijdens de viering werd een
prachtig verhaal verteld waarin soep en brood,
voeden en delen een belangrijk thema is. Daarna
werd de kerkgangers gevraagd welke
smaakmaker ieder gekozen heeft en wat deze
met een gerecht doet. ‘Het geeft pit, geur, kleur,
je kunt ervan delen’ waren onder andere de
opmerkingen. Vervolgens werd de Voorhofgemeente voorgesteld als een gerecht. Als je jezelf
voorstelt als de gekozen smaakmaker, wat
betekent dat dan voor onze gemeente? Met
welke smaak, geur of kleur maak jij onze
gemeente tot een heerlijk voedzaam gerecht?
Na afloop werden alle smaakmakers verzameld
om er een heerlijke Voorhofsoep van te maken.
De wens van velen om elkaar aan tafel te
ontmoeten, om samen te eten, samen te koken,
heeft er weer een dimensie bij gekregen.
Het is ook een mooie vraag voor onze
nieuwsbrieflezers: welke smaak geeft u, geef jij
aan de Voorhofgemeente?

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

