
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 287 - zondag 7 augustus 2022  

Welkom! 
 
Zondag 7 augustus 2022, 10.00 uur 
7e van de Zomer 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman 
 
Lectrix  : Grada van Harten 
 
Orgel/piano : Dick Nauta 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Lezingen : Jesaja 65: 17-25 
    Lucas 12: 29-40    
 

Liederen : Lied 275 
    Lied 301k   
      Lied 33: 1,8 
     Lied 1001 
    Lied 751 
    Lied 767 
    Lied 978: 4 
    Lied 425 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte INLIA 
 
2e collecte Vorming en Toerusting 
 
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. 
 
 

Graag uw aandacht voor 
 
Jarigen: 
 
7 augustus mevr. R. van der Burg-  Deijs 
 
10 augustus dhr. A.G. van Alfen 

 

Kerkdiensten  
 
14 augustus 2022, 10.00 uur  

Ds. J.G. te Lindert, Westendorp 
 
21 augustus  2022, 10.00 uur 
 Ds. M. Hofma, Bunnik 
 
28 augustus  2022, 10.00 uur 
 Ds. Henriëtte Bouwman 

Dienst van Schrift en Tafel 
 

Elke week koffieochtend 

 
Ook in vakantietijd is De Voorhof elke woensdag 
open van 10.00 uur tot 11.30 uur.  
U  kunt dan in alle rust een mooi boek of een 
verrassend spel uitzoeken. Of even binnenlopen 
voor een gesprekje met elkaar of met onze domi-
nee Henriëtte Bouwman onder het genot van 
een lekker kopje Voorhofkoffie. Of binnenlopen 
om even stil te zijn in de kerkzaal. 
  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
file:///C:/Users/Dini/Desktop/Voorhof/Nieuwe%20map%20(3)/20220807.docx
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sUrf3UoOT2OOM_Vihe3Z6A


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.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

Geen Jos maar Peter 
 
In de rubriek “Het gezicht van” in de laatste 
Rondom de Voorhof is een vervelende fout  
geslopen.  
Wij kennen natuurlijk Jos van Binsbergen  
allemaal als Peter van Binsbergen.  
 

 
 
Daarvoor mijn excuses,  
Fred Ivens 
 

 

Foto's e.d. voor 40 jaar Voorhof 
 
Met een kleine voorbereidingsgroep zijn we deze 
week aan het werk gegaan om de startzondag 
en jubileum van De Voorhof voor te bereiden op 
18 september. Mooi dat er nu een begin is ge-
maakt. 
Er zijn al leuke plannen en daar hebben we ook 
nog materiaal bij nodig dat misschien wel bij jullie 
in de kast ligt. Dus ik hoop dat jullie eens in oude 
fotoboeken of dozen wilt kijken of jullie iets kun-
nen vinden van: 
- Foto's of filmpjes van de tijd in het Dorpshuis  
  en de eerste jaren in De Voorhof 
- Liturgie bij de ingebruikname van De Voorhof 
- Foto's of ander materiaal van alle activiteiten 
  van de activiteitencommissie die er geweest       
  zijn 
- Foto's of ander materiaal van bijzondere kerk- 
  diensten 
- Foto's of ander materiaal van Sound of life,    
  cantorij, Shalom of Voorhofkoor 
- Foto's waarop de predikanten opstaan die in  
  De Voorhof en de tijd ervoor hebben gestaan 
 
Je kunt de foto's in een envelop doen in de  
activiteitenbus in De Voorhof. Zet op de foto het 
jaartal, wie of wat erop staat en je naam.  
Dan zullen we zorgen dat de foto's zo snel mo-
gelijk weer bij je terugkomen.  
Als je digitaal foto of ander materiaal kunt aanle-
veren, heel graag. Dan mag je het sturen 
naar veertigjaar@voorhofkesteren.nl.  
Ook ideeën kun je nog altijd inleveren via de bus 
of het mailadres. Ook als je wilt meehelpen op 
de dag zelf of de voorbereidingen van één van 
de activiteiten. 
 
Alvast bedankt namens de voorbereidingsgroep 
40 jaar Voorhof 
Jaap Kalsbeek, Karel van Wieringen,  
Henriëtte Bouwman, Gea Olthoff,  
Aleke van Vuren en Wim Jongenotter 
 

Kom in de tuin 
 
De afgelopen twee weken was het gezellig in de 
tuinen die opengesteld zijn om elkaar te ontmoe-
ten op zondagmiddag van 15.00-17.00 uur.  
Ook de komende weken staan daarvoor een 
aantal tuinen open. 
 
Zondag 7 augustus bij Mieke en Gert Kersten  
Zondag 14 augustus bij Evert van Baren  
en zondag 21 augustus zijn we welkom bij  
Mariëlle en Stefan van Someren  
 
Wees welkom en kom de gezelligheid zoeken in 
de tuin. 
 

Tenslotte  
 
Hoewel het vakantietijd is, ligt het kerkenwerk 
niet stil in en om De Voorhof. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit de bezetting van de koffieochtenden. 
Ook diaconale en pastorale taken worden  
“gewoon” opgepakt. En er ontstond in de afgelo-
pen week een kleine projectgroep die met alle  
ingebrachte suggesties en eigen ideeën iets 
moois gaat maken om het veertigjarig bestaan 
van De Voorhof te vieren. 
Tussen de bedrijven door vakantie vieren en in 
vakantietijd nog allerlei bedrijvigheid; in de kerk 
kan het allemaal! 
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