NIEUWSBRIEF DE VOORHOF
nummer 229 - zondag 27 juni 2021

Welkom!

Graag uw aandacht voor

Zondag 27 juni 2021, 10.00 uur
1e zondag van de zomer

Jarigen:
28 juni dhr. P. van der Zwan
4 juli mevr. C. Minnen - van Doorn

Voorganger : Ds. J. Offringa, Wijk bij Duurstede
Lector
: Bernard Schiebaan
Organist
: Louis Gerritsen
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst
Thema

: bijbelverhaal over Ananias en
Saffira

Lezingen

: Handelingen 5, 1-11

Liederen

: Psalm 103: 1, 3
Lied 281: 1, 3, 10
Lied 691: 1, 2
Lied 723
Lied 969

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

.

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

Collectes
1e collecte: Project Suriname (Wilma Coutinho)
2e collecte: Kerkenwerk
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.

Voor de kinderen
Wat heb je nodig?
Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe
omdat zijn zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met
hem mee te gaan, voordat zijn kind sterft. Jezus
zegt dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon leeft.
Later blijkt dat de zoon precies op datzelfde moment genezen is van zijn ziekte.
Johannes 4:43-52

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

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

Kerkdiensten
4 jul 2021, 10:00 uur:
Ds. G.C. Flobbe, Naarden
11 jul 2021, 10:00 uur: Doopdienst
Ds. N. van Tellingen, Rhenen
18 jul 2021, 10:00 uur:
Ds. K.F. Visser, Veenendaal

Corona en de kerk

Bericht van Ds. Zaal

In de nieuwsbrief van vorige week en in de editie
van Rondom De Voorhof die dit weekend uitkomt, kunt u het kerkenraadsbesluit lezen met
betrekking tot corona. Twee dagen na de kerkenraadsvergadering was er een persconferentie
van de premier waarin vergaande versoepelingen werden afgekondigd. Er is daarom overlegd
wat dit betekent voor de kerkdiensten in De
Voorhof. Dat het gezamenlijk hardop uitspreken
van het Onze Vader weer mogelijk is, was al besloten. Vanaf dit weekend wordt ook voorzichtig
begonnen met het samen zingen: de liederen na
de overweging kunnen door wie dat wil weer gezongen worden. Een eerste stap op weg naar
het weer gaande houden van de lofzang in ons
midden!
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, kan de
volledige capaciteit van De Voorhof ‘op anderhalve meter’ weer worden gebruikt. Dat betekent
zestig kerkgangers plus medewerkers. Vanwege
dat maximum aantal blijft aanmelden nog even
noodzakelijk. Daarbij geldt uiteraard in verantwoordelijkheid naar elkaar: bij twijfel over de gezondheid niet aanmelden, of een gedane aanmelding annuleren om anderen de mogelijkheid
te geven ter kerke te gaan.

Het is de laatste week die ik inga als interim predikant bij De Voorhof. Mijn opdracht zit er bijna
op en per 1 juli loopt mijn contract af. Dan sluit ik
een periode met u af waarin ik ruim een jaar met
u optrok. Velen van u heb ik nooit ontmoet, dat is
een vreemde gedachte. Maar het is zoals het is:
de omstandigheden waren ernaar en ik heb ondanks alle beperkingen toch mijn werk kunnen
doen. En dat heb ik met veel plezier gedaan! Ik
kijk mijn map nog eens na om te zien of ik nog
dingen heb laten liggen die afgerond moeten
worden. Er staat deze week een eindgesprek
met de voorzitter van de kerkenraad op het program en ik schrijf een verslag van de achterliggende periode voor de annalen van de Voorhof.
En daarna zwaaien we elkaar uit. Niet voorgoed,
want op zondag 5 september mag ik bij u voorgaan en dan kunnen we in levende lijve nog
even stil staan bij mijn vertrek. Maar per 1 juli
gaat er een nieuwe fase in: u gaat als gemeente
weer op eigen benen verder en ik laat u met een
gerust hart gaan! De toekomst ligt open. Laat ik
dat als eerste maar eens opschrijven in mijn
eindverslag….
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!

Tenslotte
Sinds 1 april vorig jaar hebt u regelmatig iets
kunnen lezen over en iets kunnen lezen van
onze interim-predikant, ds. Aafke Zaal. Zij was
hier niet om ‘op de winkel te passen’, dat doet
een ambulant predikant. Zij kwam om de kerkenraad te ondersteunen en te adviseren bij het nadenken over de toekomst van onze gemeente en
om onze kerkelijk werker, Marjon Bosch, te begeleiden bij haar re-integratie. Na twee keer een
verlenging van het contract zit op 1 juli de ‘interim-klus’ erop, maar zo nu en dan kunnen wij
haar nog wel tegenkomen in De Voorhof. Veel is
er gebeurd en allerlei stappen zijn er gezet in
deze periode. Ook zijn er veel gemeenteleden
die contact hebben gehad met ds. Zaal. Op zondag 5 september, wanneer zij hoopt voor te gaan
in de kerkdienst, zullen wij als gemeente afscheid nemen van onze interim-predikant. Het
was goed om zo samen een stukje van het pad
te gaan dat leidt naar de toekomst van onze
Voorhofgemeente.

Colofon
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
Interimpredikant: ds. A. Zaal,
(aanwezig op vrijdag),
tel. 06 - 28 16 74 23, 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

