
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 303 - zondag 27 november 2022  

Welkom! 
Zondag 27 november 10.00 uur 
1e Advent 
 

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Agenda 
Zondag 27 november 11.30 uur 
 Nabespreking kerkdienst 
 

Zondag 27 november 15.00 - 16.30 uur 
Zingen in de Adventstijd 
Protestantse Kerk Driel 

 

Woensdag 30 november 10.00 – 11.30 uur  
Koffiemorgen 
 

Woensdag 30 november 19.30 uur 
 Bijbellezen Ruth 
 

Zondag 4 december 10.00 uur 
 Ds. Henriëtte Bouwman 
 

 
 
 

Over de dienst  
Thema : Batseba 
 

Lezingen : 2 Samuël 11 
   2 Samuël 12: 1 - 9, 13 - 15 
 

Liederen : Lied 25: 1, 2 
   Lied 25: 3 
   Lied 465 
   Lied 738: 1, 3 
   Lied 463: 1, 2, 3, 6 
   Mens van je dromen 1, 2, 4 
   Lied 1006 
   Lied 433 
 

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
1e collecte KiA Colombia 
 

2e collecte Kerk 
 

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 
 
Meeleven met: 
 
Dikkie Huiberts is afgelopen week in het zieken-
huis opgenomen 
 
Connie Blankenstijn is een kleine week thuis  
geweest, maar is nu opgenomen in het zieken-
huis in Nijmegen voor een ingrijpende operatie.  
 
Jarige: 
3 december mevr. E.H. Slob- van der Spiegel  
 
 
 

Expositie  
Tijdens de adventsdiensten staan de “moeders” 
van Jezus centraal. 
Kunstenares Heleen Velema maakt schilders-
portretten van vrouwen en een aantal portretten 
zullen tijdens advent en kerst te zien zijn in  
De Voorhof.  
Het bekijken waard. 
 

 
 

Nabespreken van de kerk-
dienst 
Komende zondag is er gelegenheid om de  
kerkdienst met Henriëtte na te bespreken. 
We beginnen na de koffie rond 11.30 uur.  
Van harte welkom om hierbij aan te sluiten. 
 

Bijbellezen - Ruth 
Woensdag 30 november staat het verhaal van 
Ruth centraal in onze cyclus van voormoeders 
van Jezus. Een bekend verhaal, maar in het  
samen lezen komen altijd weer bijzondere lagen 
van het verhaal naar boven. De avond begint om 
19.30 uur en is in De Voorhof. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=dNDjGUptRAWcnZ8B6Qb2IQ&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Zx4kENukSS-iyNXN1G7YEw&qsl_reqcnt=1


 

Adventsviering 
Als het goed is hebben alle zeventigplussers een 
uitnodiging ontvangen voor de adventsmiddag 
op woensdag 7 december. U kunt zich – als laat-
ste kans – ook nog tot 1 december aanmelden 
via de intekenlijst in de hal van de kerk of bij 
Corine Druijff: c.druijff@gmail.com  
of 06 – 52 43 11 09.  
 
 

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 
 

Van de Werkgroep VIS 
Zingen in de Adventstijd 
  

Zondagmiddag 27 november, 15.00 – 16.30 uur, 
Protestantse Kerk, Driel.  
 

De Werkgroep VIS nodigt u van harte uit voor 
deze middag vol muziek en zang.  
Al zingend in deze donkere tijden kijken we uit 
naar de komst van het licht.  
Organist Cees Meijering begeleidt de zang op 
het Conacher orgel van de fraai gerestaureerde 
middeleeuwse kerk van Driel. Ook zal Cees ons 
enkele prachtige orgelsolo's laten horen.  
 

Het is fijn als u zich opgeeft bij Marijke  
(06-12195936) of via  
aanmeldengeleboekje@gmail.com 
maar u mag ook op het laatste moment aanha-
ken. Van harte welkom! Neem in ieder geval uw 
eigen liedboek mee.  
Alle informatie over VIS activiteiten is ook te vin-
den op: www.gele-boekje.nl.  
 

Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk 
 
 
 

Tenslotte 
Deze zondag is de eerste zondag van Advent. 
Daarmee begint tegelijk het nieuwe kerkelijk jaar. 
Een kerkelijk jaar waarin het realiseren van sug-
gesties uit de gemeenteavond en de digitale 
enquête een belangrijke plaats krijgt.  
 
Het is mooi dat zo’n jaar begint met de hoop en 
verwachting van Advent. 
De verhalen van Advent laten zien dat er in het 
pad naar de toekomst weleens een onverwachte 
afslag zit. Totdat Hij komt, mogen wij onze weg 
samen zoeken. Telkens zal ons een licht op-
gaan, als een lamp voor onze voeten om het pad 
te vinden. 
 

Energie besparen 
U heeft het vast al gemerkt; ook in De Voorhof 
staat de verwarming een paar graden lager. 
In de praktijk betekent het dat de thermostaat op 
maximaal 18 tot 19 graden staat bij de dienst op 
zondag en bij andere doordeweekse activiteiten. 
Ons advies is om uw jas mee te nemen de kerk-
zaal in en zo nodig aan te houden. 
En natuurlijk is er na afloop van de dienst altijd 
een lekker warm kopje koffie of thee. 
We rekenen op uw begrip, zo houden we met el-
kaar de kosten beheersbaar! 
 
Ambtsgroep Administratie & Beheer 
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