
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 290 - zondag 21 augustus 2022  

Welkom! 
zondag 28 August 2022 
10e van de Zomer 
Dienst van Schrift en Tafel  
 
Voorganger : Ds. Henriëtte  Bouwman 
Lectrix : Marjo van der Poel 
Organist : Patrick van der Vegt 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 

Lezingen : Lukas 14: 1, 7-14 
 

Liederen : Lied 276 

 Lied 301k 

 Lied 305 

 Lied 991: 1,2,6,7,8 

 Lied 975: 1,3,4 

 Lied 385: 1 

 Lied 385: 2,3 

 Lied 385: 4 

 Lied 103e 

 Lied 791: 1,5,6 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Bevestigen ambtsdragers 
 
Indien er geen gegronde bedenkingen worden inge-
diend hopen we zondag 4 september aanstaande 
vier nieuwe ambtsdragers te mogen bevestigen. 
Als diakenen: Marcel van Doodewaard, Corine 
Druiff en Annemarie van Eck en als scriba Jaap 
Kalsbeek. 
Tevens nemen we afscheid van een aantal ambts-
dragers te weten Maarten van Woerden (diaken-
vz), Marian Jongenotter (diaken), Florida Pouwer 
(diaconaal-medewerker) en Màrie van der Poel 
(scriba). 
We zijn blij nieuwe ambtsdragers te kunnen bevesti-
gen en gunnen degenen die in de afgelopen  
periode hun schouders onder het gemeentewerk 
hebben gezet ook weer rust. Zo blijft het gemeente-
werk leuk en haalbaar om te doen. Daar behoort 
ook een oproep bij. Op afzienbare termijn is er  
aflossing nodig van degenen die de administratie 
van de Vaste Vrijwillige Bijdragen (Henk en Mar-
greet van Stralen) en de Preekvoorziening (Mia van  
Walraven) doen. Zelf interesse of weet u iemand 
die deze taken zou willen doen, we horen het 
graag. 
Meer informatie bij Alike Kloosterman;  
e-mail: alikekloosterman@gmail.com 
 
 
 
 

Collectes 
 
1e collecte Bangladesh 
 
2e collecte Kerk 
 
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 
 
Zieken:  
Twee weken geleden hebben we hier vermeld dat 
Dhr. A.H. Geenhuizen was opgenomen in het  
ziekenhuis. Inmiddels is hij verhuisd naar het  
hospice De Wingerd in Amerongen. We wensen 
hem heel veel sterkte. 
 
Er zijn ook zorgen omtrent de gezondheid van 
mevr. Tornbroers, ook haar en haar dierbaren veel 
sterkte gewenst 
 
Jarigen: 29-aug dhr. C. Letter 
 
 
 

Kerkdiensten  
 
zo 4 sep 2022, 10:00 uur:  

Ds. Henriëtte  Bouwman,  
Startzondag, Bevestiging ambtsdragers 

zo 11 sep 2022, 10:00 uur:  
Ds. E.  Braam, Culemborg 

zo 18 sep 2022, 10:00 uur:  
Ds. Henriëtte  Bouwman,  
Startzondag, 40 jaar Voorhof 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=a_K2_4t2Tdeh0fzNOIiprQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RyhNovENTGiTP6X4mEsDRA


 

Elke week Koffieochtend 
 
Elke woensdag is De Voorhof 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 el-
kaar of met onze dominee Henriëtte 
Bouwman onder het genot van een lekker 
kopje Voorhofkoffie. En u kunt binnenlopen om 
even stil te zijn in de kerkzaal. 

 
 

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 

 

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 
 

Tenslotte 
 
De zomer houdt nog even aan, maar wat wel het 
nieuwe ‘winterseizoen’ genoemd wordt gaat toch 
zo’n beetje beginnen. Een seizoen waarbij, zoals 
altijd, velen een taak als vrijwilliger op zich ne-
men om alles te laten ‘draaien’. 
Zoals op bijna alle gebieden binnen de samenle-
ving is het ook in het kerkelijk reilen en zeilen 
steeds lastiger vrijwilligers te vinden voor een 
taak; zeker als dat een taak is voor een wat lan-
gere periode. 
De praktijk leert dat een algemene oproep in een 
kerkblad of nieuwsbrief vrijwel geen respons op-
levert. Maar tijden veranderen dus het kan zo-
maar gebeuren dat u nu besluit ook een taak op 
te pakken. Laat het weten aan Màrie van der 
Poel of Tim van Beek. Het levend houden van 
onze gemeente is immers een gedeelde verant-
woordelijkheid. En het is enorm motiverend en 
inspirerend om deel uit te maken van die grote 
groep Voorhofvrijwilligers! 

activiteitencommissie 
 
Beste mensen van De Voorhof,  
 
Nu we geen winkeltje meer hebben drogen de 
opbrengsten van activiteitencommissie van de 
kerk op. 
 
Donderdagavond 22 september 19.30u willen we 
graag in de kerk van gedachten te wisselen over 
hoe verder. 
Ideeën zijn bijvoorbeeld een  wintermarkt met 
soep en koek en een voorjaarsmarkt met stek-
jes.. en.. zou een klein winkeltje mogelijk zijn? 
We merken dat de ontmoeting altijd erg fijn is 
voor iedereen. 
Komt u ook mee denken? Wij hebben uw  
inbreng nodig! 
 
Hartelijke groet, 
de rommelmarktclub  
 

Kleine kerkenraad 
 
Deze week vergadert de kleine kerkenraad 
weer voor het eerst na de zomervakantie. Op 
de agenda staan onder andere de voorbereidin-
gen voor de startzondag op 18 september met 
daarbij de speciale aandacht voor het veertig  
jarig bestaan van ons kerkgebouw, de stand van 
zaken rond de inzet van onze vrijwilligers en keu-
zes die gemaakt kunnen worden op basis van 
alle suggesties die zijn binnengekomen op de 
gemeenteavonden in het voorjaar.  
Stof genoeg tot nadenken! 

Samen eten  

voor alleengaanden 
 
Beste mensen van De Voorhof,  
 
Elke laatste vrijdag van de maand maken we een sma-
kelijke maaltijd in de kerk voor max. 14 personen die 
meestal alleen aan tafel zitten. Alleen de werkelijke kos-
ten worden berekend (richtprijs 5 euro). We gaan om 
18.00 uur aan tafel. 
 
Vrijdag 2 september a.s. Gaan we weer lekker koken. 
Komt u ook? 
 
U kunt zich aanmelden bij Aleke, telefoon 0488442894 
of per mail: azvanvuren@hotmail.com. 
Gezellig als u aanschuift! 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons clubje willen ver-
sterken. Je hoeft geen keukenprins(es) te zijn hoor en 
we verdelen het menu. Als we met wat meer koks zijn, 
dan kunnen we rouleren en is het niet nodig elke maand 
te koken. Nieuwsgierig? Stuur ons dan een mailtje of bel. 
We horen het graag. 
 
Hartelijke groeten, 
Marijke, Aleke en Annemieke 
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