
 
 Extra NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
 Maandag 20 december 2021  

   

Van de voorzitter 
 
Afgelopen zaterdag, 18 december, heeft het kabinet 
een harde lockdown afgekondigd. Dit heeft (grote) 
gevolgen voor veel ondernemers, scholen en  
scholieren en voor de maatschappij als geheel. Bij 
een eerdere lockdown is geconstateerd dat het 
goed is als de kerk zich geen privileges toekent die 
niet gelden voor de maatschappij. In De Voorhof 
waren toen vrijwel alle activiteiten geannuleerd en 
werd er, zodra de apparatuur was aangeschaft en 
geïnstalleerd, overgegaan op online diensten.  
Ook nu is de conclusie getrokken dat wij als  
kerkelijke gemeenschap niet los staan van onze 
omgeving, maar daar in goede en slechte tijden 
deel van uitmaken. De aangekondigde lockdown 
heeft dan ook consequenties voor wat er in De 
Voorhof wel en niet door kan gaan. Voor de  
komende weken betekent dat: 

• De kerstnachtdienst is volledig geannuleerd. 

• De overige kerkdiensten zijn online. Alleen de 
voor de kerkdienst noodzakelijke mensen zijn in 
De Voorhof aanwezig. Dat geldt op eerste en 
tweede kerstdag en de zondagen daarna, totdat 
de situatie zich weer verbetert.  

• Ook de kerk-op-schoot viering zal in De Voorhof 
niet doorgaan. 

• Op de woensdagochtenden van 10.00 tot 11.30 
uur blijft De Voorhof wel open.  
U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje 
met ds. Henriëtte Bouwman, of om even stil te 
zijn in de kerkzaal. 

• Op vrijdagmiddag 31 december, oudejaarsdag, 
is De Voorhof open van 16.00 tot 16.45 uur. U 
kunt dan even binnenlopen voor een moment 
van stilte in de kerkzaal en wie dat wil kan een 
kaarsje aansteken. Er zal zachte achtergrond- 
muziek te horen zijn. Ds. Henriëtte Bouwman is 
dan aanwezig. 

 

 

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 

 

Eén ster, één kind… 
 
Kerstfeest 2021 zal weer anders zijn dan  
we willen. De lockdown doet iets met ons  
allemaal. Het doet ook iets met onze  
gemeenschap rondom De Voorhof. Juist in de 
dagen dat we ernaar verlangen om elkaar te 
ontmoeten, kan het niet. Juist als we volop 
willen zingen en vieren, zullen we thuis  
moeten blijven.  
 
En toch: de boodschap van het kerstfeest is 
er één van hoop en van een nieuw begin in 
dat kind in de kribbe. In de kwetsbaarheid van 
een kind maakt God zich bekend. In het  
donkerst van de nacht, laat Hij zijn licht  
schijnen. Juist in het kleine laat God zijn 
kracht zien. 
 
Houd moed en heb lief! We moeten nog weer 
even volhouden. Doe dat door oog te hebben 
voor de kleine lichtpuntjes die we om ons 
heen kunnen zien en die ons hoop geven. 
Doe dat door ook voor elkaar zo’n lichtpuntje 
te zijn in een soms klein gebaar dat heel 
groots kan zijn. 
 
Eén ster maakt de lucht minder dreigend 
Eén kaars maakt de nacht minder zwart 
Eén hand maakt de weg minder eenzaam 
Eén stem maakt de dag minder stil 
Eén vonk kan een begin van een vuur zijn 
Eén noot het begin van een lied 
 
Eén kind  
het begin van een toekomst 
 

ds. Henriëtte Bouwman 

 

 

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 
 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk 
woensdag 18.00 uur inleveren via  
nieuwsbrief@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 
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