
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 314 - zondag 12 februari 2023   

Welkom! 
 

Zondag 12 februari, 10.00 uur 
6e na Epifani 
  
Voorganger:  Ds. J.E. Huttenga, Zeist  
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 
 

 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 

Lezingen: Deuteronomium 30, 15 - 20 
Mattheüs 5, 17 - 26 

 
Liederen: Lied 67a 

Lied 305 
Lied 335  
Psalm 119: 49, 51 
Psalm 119: 65 
Lied 418: 1, 2, 3`  

 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Extra collecte noodhulp 

Syrië en Turkije. 
 
Komende twee zondagen zal er een extra col-
lecte gehouden worden voor noodhulp in ver-
band met de aardbevingen in Syrie en Turkije. 
De opbrengst van de inzameling wordt door de 
diaconie uit eigen middelen verdubbeld. 
De opbrengst zal overgemaakt worden naar  
Kerk in Actie/giro 555. Kerk in Actie maakt ook 
onderdeel uit van de samenwerkende hulporga-
nisaties die giro 555 opgesteld hebben. 
Kerk in Actie zelf werkt al langere tijd in Syrie, 
maar niet in Turkije.  
Namens Haroutune Selimian, predikant van een 
van de partnerkerken in Aleppo zeggen we:  
“Dank voor je bezorgdheid en hulp”, en we bid-
den met hem mee: “Moge God ons bescher-
men!”  
 
Extra collecte  Noodhulp Syrië en Turkije of 
u kunt een eventuele bijdrage ook overmaken  
naar het rekeningnummer van de diaconie van  
De Voorhof, NL62RABO0331965143. 
 

Collectes 
 

1e collecte  KiA Noodhulp Ethiopië 

2e collecte  Kerk 
Extra collecte  Noodhulp Syrië en Turkije 
 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek 
Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het 
bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw 
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de 
betaling. 
 

Graag uw aandacht voor 
 

Meeleven: 
Hermien Zijl is al enige tijd opgenomen bij  
Pro Persona in Nijmegen, het adres is: 

Hermien Zijl, afd. D kamer 23  
Pro Persona, Maria Mackenzie, 
Panovenlaan 25, 6225DZ Nijmegen. 
 
Dhr. J. van Zadelhoff verblijft in het Anker 
 
Jarigen: 
12 feb Dhr. C.D. van Lith 
15 feb Mevr. W. Voorbij- Deijs 
 

Agenda 
 

Wo 15 februari 10.00 – 11.30 uur 
Koffiemorgen 

 
Do  16 februari 19.30 uur 
 Kerkenraad 
 
Zo   19 februari 10.00 uur 
 Ds. J.G. te Lindert, Westendorp 

Kerkenraad 
 
De komende week vergadert de algemene  
kerkenraad. Op de agenda staan onder andere 
het voorbereiden van de gemeenteavond, die 
waarschijnlijk in maart gehouden zal worden, en 
de stand van zaken met betrekking tot het an-
ders inrichten van de kerkzaal. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=mEVmpcsuQPS8CQKOCPCEiQ&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=X3XyA-aMSU2D1yavtPYPLA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=QjhzXdT-TbazPUNlbrfX0Q
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=mEVmpcsuQPS8CQKOCPCEiQ&qsl_reqcnt=1


 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag 
18.00 uur ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  
Interimpredikant: 

ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag) 
tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl 
Pastorale zorg: pastoraat@voorhofkesteren.nl 
- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51 
- Willeke de Jongh,   tel. 0488 – 75 07 11 
 
De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Op-
heusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN. 
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 482606 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl 
Website: www.voorhofkesteren.nl  
 

Dringende oproep 
 
Heb jij een paar uur in een paar weken tijd om thuis 
iets voor de kerk te doen? En ben je een beetje han-
dig met Word? Dan ben jij degene die wij zoeken! We 
zijn dringend op zoek naar een paar helpende han-
den die ons kunnen helpen bij het maken van de 
nieuwsbrief. Je hoeft zelf geen stukjes te schrijven, 
die worden aangeleverd door anderen. Het gaat om 
het in elkaar zetten en het versturen. 
Helaas is ons groepje weer kleiner geworden dus ie-
mand erbij is zeer gewenst. Voor meer informatie kun 
je een berichtje sturen naar de redactie (zie colofon). 
Je bent welkom! 

 
 

Voor de kinderen  
 
Jezus geneest een man die aan huidvraat lijdt. Hij 
zegt dat de man het niet verder mag vertellen, maar 
de genezen m

an bazuint het overal rond. 
Marcus 1: 40-45 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is nog steeds mogelijk om de enquête in te vul-
len,  link naar de enquête. Door het invullen van de 
enquettes zijn we erg geholpen, omdat we dan weten 
hoe ons aanbod bij u en de kinderen kan aansluiten. 
 
gr Jolanda 

 

Collectes  

 
1e collecte: Wereldvoedseldag, Landbouw Rwanda  
        (Kerk in Actie)  
2e collecte: Pastoraat  
 
Met zusters werken aan voldoende eten in 
Rwanda. 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwan-
dese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij 
kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We 
verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. 
Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverze-
kering en de school voor mijn drie kinderen betalen 
en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De 
Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen 
aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan weg-
spoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete 
aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: au-
bergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, 
die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu 
hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. 
Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als 
Evariste worden gekoppeld aan een professionele 
boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één 
boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we 
uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. Zie 
ook www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 
 
Bij het verlaten van de kerk kunt u uw bijdrage de-
poneren in de schalen die bij de uitgang staan. 
Komt u niet naar de kerk, dan kunt u uw collecte-
bonnen in een envelop deponeren in de brievenbus 
van  
De Voorhof of uw bijdrage overmaken naar  
NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Voorhofgemeente.  
In beide gevallen het doel vermelden waaraan u wilt 
bijdragen. 
 

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  
Woensdag- en donderdagmorgen van  
9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig. 
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, IJzen-
doorn,  
Lienden en Ommeren en is van de PKN.  
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Keste-
ren.  
Telefoon:  0488 – 48 26 06  
Email:   beheerder@voorhofkesteren.nl   
Website:  www.voorhofkesteren.nl  
 
 

 

Hartelijk dank! 
 
Wat is er in de maanden november, december 
en januari weer enorm ijverig gewerkt door velen 
om voor de schoenendoosactie van de stichting 
GAIN kleurige pennenzakjes te naaien.  
Dik 700 prachtige exemplaren zijn er ingeleverd 
door dames van de Voorhof en de Voorhofquilt-
groep (die leden heeft uit de hele regio).  
Ook knuffels, handige tasjes, schoolspullen en 
kleine stukjes speelgoed werden er ingeleverd 
als bijvulmateriaal voor dozen die nog wat aan-
vulling kunnen gebruiken. 
Dit jaar is het verwerkingscentrum in de  
gemeente Neder-Betuwe wat kleinschaliger van 
opzet geweest.  
Er werden  door een groepje vrijwilligers maar 
liefst 2374 dozen verwerkt voor kinderen in 
Roemenië. Geweldig!  
De zakjes die door de Voorhoffers zijn genaaid 
brengt Lobke van Veenendaal naar het verwer-
kingscentrum in Ermelo.  
Dit centrum controleert en verwerkt het hele jaar 
door schoenendozen om kleinere verwerkings-
centra van GAIN in Nederland en België te on-
dersteunen.  
Er komt dit jaar dus geen oproep meer om mee 
te helpen met het controleren van de dozen in 
Kesteren.  
Zo wordt er door vele vrijwilligers van de stichting 
GAIN gezorgd dat duizenden kinderen blij ge-
maakt worden met gelijkwaardige goed gevulde 
dozen. 
 
 
 

 
 
 

Namens al die kinderen en de stichting GAIN  
willen we ieder die een bijdrage heeft geleverd 
aan deze actie heel hartelijk bedanken! 
 
Lobke van Veenendaal en Ellie Buizer 

Vakantie predikant 
 
Komende week heeft ds. Henriëtte Bouwman  
vakantie. Collega's in de buurt nemen waar, 
waar dat nodig is. Pastorale zaken kan contact 
opgenomen worden met de pastorale ouder-
lingen en bezoekers.  
Voor contact met een predikant kan  
Willeke de Jong  

pastoraat@voorhofkesteren.nl  
of  
Tim van Beek  

voorzitter@voorhofkesteren.nl  
ingeschakeld worden. 
 
 

Tenslotte 
 
In en rond de veertigdagentijd worden vanuit de 
PKN diverse soorten concerten georganiseerd 
op allerlei plekken in het land.  
Het zijn Passion40dagen-concerten, in aanloop 
naar de landelijke Passion op Witte Donderdag,  
en ook concerten van The Psalm Project.  
Via deze link is het overzicht van de concerten te 
zien en kunnen kaarten worden geboekt. 
Een heel gevarieerd aanbod om muzikaal op 
weg te gaan naar Pasen. 
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