Kennismaken met ‘De Voorhof’
Gebouw
De Voorhof is gebouwd in 1982 als kerkgebouw voor en door de Samen-op-weg
gemeente in Kesteren en omstreken. Deze gemeente bestond uit gereformeerden uit
Kesteren en de omliggende dorpen en de hervormde gemeente Emmaüs (hervormden
die zich niet thuisvoelden in de dorpskerken). De Voorhofgemeente was onderdeel van
de streekgemeente Midden-Betuwe, een samenwerkingsverband met de
gereformeerde kerken van Zetten, Randwijk en Heteren. In de jaren negentig van de
vorige eeuw is dit samenwerkingsverband beëindigd. In september 2004 is het
principebesluit genomen om als Samen-op-weg gemeente te gaan fuseren en zo een
officiële Protestantse Gemeente te worden.
De Voorhof is een gebouw vol symboliek. Direct zichtbaar is dat in de glaskunstramen
die geplaatst zijn bij de renovatie van het gebouw in 2007. Ook het wandkleed in de hal,
gemaakt door gemeenteleden, is daar een mooi voorbeeld van.
Verder werkt de Voorhofgemeente aan het imago een groene kerk te zijn, bijvoorbeeld
door het plaatsen van zonnepanelen in het voorjaar van 2017.

Gemeente
De Voorhof telt 1032 leden met een gemiddelde leeftijd van 44,26 jaar.
Wat geloofsbeleving betreft kent de Voorhofgemeente een groot bereik: van
gemeenteleden voor wie de dorpskerken in de regio wat te behoudend zijn, tot modern
gelovigen die zich kunnen laten inspireren door het vrijzinnige gedachtengoed. In ‘De
witte map’ wordt dit als volgt omschreven: ‘Gemeenteleden huldigen op grond van
dezelfde bijbel verschillende opvattingen. De Voorhof huisvest een gemeente waarvan
de leden binnen hun geloofsbeleving verschillende accenten leggen. Dat geeft mensen
de ruimte en dat is onze kracht. Tegelijkertijd doet dat iedere keer een beroep op ons
vermogen om samen verder te kunnen gaan.’ ‘In een sfeer van respect, zowel voor
gelijkgezinden als voor andersdenkenden, zoeken mensen naar wat hen verbindt, troost
en inspireert.’
In 2014 heeft toenmalig predikant van De Voorhof, Jan Offringa, samen met dertien
gemeenteleden het boekje ‘God is niet te vangen’ gepubliceerd. Onorthodoxe
gesprekken over veranderend geloof.

Eredienst
Elke zondagochtend is er een eredienst in De Voorhof. Zowel gemeenteleden als gasten
zijn van harte welkom. De Voorhof is een plek om op adem te komen en inspiratie op te
doen. Rond de eredienst zijn veel vrijwilligers actief: ambtsdragers, beamerteam,
bloemendienst, geluidsopname (CD en website), kindernevendienst, kinderoppas,
koffiedienst (fairtade), kosterteam, organist / pianist, taxidienst.
Behalve de ‘reguliere’ erediensten is er in De Voorhof met een bepaalde regelmaat een
bijzondere dienst, zoals de aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke
beperking, een avondgebed in de sfeer van Taize en Iona of een popsongdienst.
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Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt iedereen van harte uitgenodigd. De viering
begint in het centrum voor wie de voorkeur geeft aan blijven zitten en wordt vervolgd
met een ‘lopende’ viering. Wie wel deel wil uitmaken van de vierende kring, maar niet
aan het delen van brood en wijn, kan een zegen ontvangen.

Structuur en activiteiten
De bestuurlijke structuur is gebaseerd op ambtsgroepen: Administratie & beheer,
Diaconaat, Liturgie & eredienst en Pastoraat. Alle commissies en activiteiten vallen onder
een van deze ambtsgroepen. Op de pastores na worden alle activiteiten uitgevoerd door
vrijwilligers. Voorbeelden hiervan zijn: activiteitencommissie (markten, winkeltje,
boekenverkoop
(kringloop),
kledingbeurzen),
basiscatechese,
beheersteam
(zalenverhuur), koffieochtend, vacaturecommissie, verjaardagsfonds, Voorhofkoor,
vorming en toerusting (regionaal Het Gele Boekje).
Het pastorale team vormt het luisterend oor van de gemeente. Zij zijn er voor alle leden,
jong en oud. Aandacht voor de jeugd is er door open te staan voor vernieuwing, zonder
de tradities uit het oog te verliezen.
De Voorhof heeft een streekfunctie in dit gedeelte van de zogenoemde Bible Belt. Om
het gemeentewerk te structureren is de Voorhofgemeente daarom verdeeld in
verschillende wijken. Voor elke wijk is een wijkteam geformeerd. Het dorp Kesteren is
vanwege het aantal gemeenteleden verdeeld in verschillende wijken. Andere wijken zijn
Ochten met omliggende dorpen en Opheusden. Deze dorpen vallen onder de burgerlijke
gemeente Neder-Betuwe. Nog een andere wijk wordt gevormd door het dorp Lienden
met omliggende dorpen. Dit is een onderdeel van de burgerlijke gemeente Buren.

Communicatie
Communicatie rond De Voorhof verloopt via de wekelijkse digitale nieuwsbrief, het
maandelijkse kerkblad Rondom de Voorhof, de wekelijkse koffie-na-de-dienst en de
website. Informatie over het reilen en zeilen binnen De Voorhof is te vinden in De witte
map en het beleidsplan.

Verder
Veel meer is er nog te vertellen over De Voorhof als gebouw, als gemeente en als
ontmoetingsplaats voor mensen onderweg. Alle informatie op een rij krijgt u in het
Voorhof ABC. Een indruk via beeld en geluid krijgt u bij dit introductiefilmpje.
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