
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 298 - zondag 23 oktober 2022  

Welkom! 
 
Zondag 23 oktober 2022 
6e van de herfst 
Dienst van Schrift en Tafel 
 
Voorganger : Ds. H.W. Bouwman 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Lezingen : Jeremia 14: 7-10, 19-22 
  Lucas 18: 9-14 
 
Liederen : Lied 84c  
  Lied 301e 
  Lied 92: 1, 2 
  Lied 833  
  Lied 25a 
  Lied 804 
  Lied 838: 1, 2 
  Lied 367k 
  Lied 377: 1, 2  
  Lied 377: 7 
  Lied 377: 4, 5  
  Lied 377: 3, 6  
  Lied 425  
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Toelichting 1e collecte 
 
Zondag 23 oktober is de 1e collecte bestemd 
voor wat in de wandelgangen van De Voorhof de 
kerstpakkettenactie heet. 
 
In de diaconievergadering van oktober hebben 
we afgesproken dat wij zelf inkopen doen om 
een pakket samen te stellen waarbij we uiteraard 
rekening houden met de gezinssamenstelling. 
Gelet op de financiële crisissen hebben we ook 
besloten om een cash bedrag toe te voegen,  
zodat de ontvangers zelf kunnen bepalen waar 
ze het aan willen besteden. 
 
Wilt u een bijdrage leveren, dan kan dat  
uiteraard via de collecte maar ook door een gave 
te doen op het banknummer van de diaconie. 
NL62RABO 0331 9651 43  
o.v.v. Kerstpakketten 2022.  
 
Zoals we altijd plegen te zeggen: 
 Van harte aanbevolen! 
 
 
 

Collectes 
 
1e collecte Kerstpakketten 
 
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 
 
Meeleven: 
 
dhr. Bart Roest is weer thuisgekomen uit het  
ziekenhuis. 
 
Jarige: 
 
23-okt mevr. H.J.J. Kuenen – Dorrestijn 

27-okt mevr. H. Alberts 
 

Agenda 
 
zondag 23 oktober  

Na de dienst is er nabespreking van de 
kerkdienst 

Woensdag 26 oktober 10.00 tot 11.30 uur 
 Koffieochtend 
vrijdag 28 oktober  

Samen eten voor alleengaanden 
zondag 30 oktober 10.00 uur  

Ds. I. de Jong-Baerends,  Rhenen 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yMmAmZGZSDaWTe-XkhpvgQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=LvnYS7PtQQOdKHWdVlpVmQ


 

 
 

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, 4041XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06  
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 

Tenslotte 
 
Dit weekend begint de herfstvakantie. Voor de 
een is het genieten van alle prachtige 
herfstkleuren en het soms onstuimige weer, 
voor de ander is het opzien tegen druilerige 
dagen en steeds langer wordende avonden. 
Een periode om daar alert op te zijn. Een 
kaartje, een belletje of zomaar een praatje 
onderweg kan al veel betekenen. Omzien naar 
elkaar hoeft niet groots en meeslepend, maar 
zit vaak in de kleine dingen. En ook dat is kerk 
en gemeente zijn. 

Samen eten voor alleengaanden 
 
Beste mensen van De Voorhof, 
 
Elke laatste vrijdag van de maand maken we  
een smakelijke maaltijd in de kerk voor max.  
14 personen die meestal alleen aan tafel zitten. 
Alleen de werkelijke kosten worden berekend 
(richtprijs 5 euro). We gaan om 18.00 uur aan  
tafel. 
 
Vrijdag 28 oktober 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! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Aleke van Vuren, Anne Rozenbrand,  Mariëlle 
van Someren, Marijke van Dijk en Annemieke 
Kronenberg 

Kleine kerkenraad  
 
In de afgelopen week vergaderde de kleine 
kerkenraad. Daar kwam, naast allerlei andere 
zaken, uiteraard de gemeenteavond van vorige 
week aan bod. Met daarbij de uitkomsten van 
de top drie per categorie en de mogelijke 
uitwerking daarvan. Daarbij is het goed te 
weten dat er bij vrijwel alle onderdelen van de 
toppen drie een beroep kan worden gedaan op 
gemeenteleden die hebben aangegeven zich 
daarvoor te willen inzetten. 
Wie niet in de gelegenheid was de 
gemeenteavond mee te maken, krijgt 
binnenkort de mogelijkheid digitaal aan te 
geven welke keuzes van belang worden 
geacht voor de toekomst van onze gemeente. 
De uitkomsten daarvan zullen meegenomen 
worden in het totaalbeeld dat opgebouwd 
wordt voor De Voorhof. 
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