
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 281 - zondag 26 juni 2022   

Welkom! 
zondag 26 juni 2022, 10 uur 
1e van de zomer 
 
Voorganger : Ds. L.J. van Lingen, Beusichem 
Lectrix : Grada van Harten 
Organist : Louis Gerritsen  
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Koffieochtend 
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 
uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen 
voor een lekker kopje Voorhofkoffie, een ge-
sprekje met elkaar of om even stil te zijn in de 
kerkzaal. En u kunt natuurlijk in alle rust een 
mooi boek of een verrassend spel uitzoeken! 
 
 

Over de dienst  
Lezingen : Spreuken 10: 11 - 32 
   Efeziërs 4: 25 - 31 
 
Liederen : Lied 34: 1, 5 en 9 
   Lied 301e 
   Lied 118: 1 en 9 
   Lied 317 
   Lied 141: 2 en 3 
   Lied 316: 1 en 4 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: . 

Collectes 
 
1e collecte Kerk in Actie Diaconaat NL 
 
2e collecte Jeugdwerk 
 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabo-
bank', 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. 
 

Graag uw aandacht voor 
Jarige: 
28 juni Dhr. P. van der Zwan 

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 
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.  

Kerkdiensten  
3 juli 2022, 10:00 uur:  
 Ds. W. van Wakeren, Veenedaal 
10 juli 2022, 10:00 uur: 
 Ds. Henriëtte Bouwman 
Zo 17 juli 2022, 10:00 uur:  
 Ds. Henriëtte Bouwman 

Kom in de Tuin 

Vanaf zondag 10 juli willen we weer starten met 
een serie Kom in de Tuin.  
Voorgaande jaren was daar best belangstelling 
voor en werd het als gezellig ervaren.  
In de hal van de kerk staat een bord met daarop 
de inschrijflijst voor wie zijn tuin beschikbaar stelt 
op een zondagmiddag tussen 15.00 uur en 1700 
uur.   
We hopen op een aantal gezellige middagen, 
met leuke ontmoetingen. 

Tenslotte 

Het was een groot succes, vorige week vrijdag-
middag: de high tea voor senioren. Het waren 
dan wel geen 5000 gasten die gekomen waren, 
maar het waren er wel heel wat meer dan vijftig! 
En nadat iedereen verzadigd was, waren er nog 
diverse mandjes vol met lekkere hapjes over. 
Weer zo’n mooie vorm van gemeentezijn. Net als 
die andere vormen van met elkaar aan tafel gaan 
die door het jaar heen gebeuren. En binnenkort 
start de nieuwe serie ‘Kom in mijn tuin’. Onge-
dwongen ontmoetingen onder het genot van kof-
fie, thee of iets anders. U kunt uw tuin weer be-
schikbaar stellen. Ook dit zijn manieren om het 
omzien naar elkaar vorm te geven. 
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