
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 305 - zondag 11 december 2022   

Welkom! 
 
Zondag 11 december 2022 10.00 uur  
3e zondag van Advent  
Viering Maaltijd Van de Heer 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Thema: Tamar 
 
Lezingen: Genesis 38 
 
Liederen: Lied 85: 1,4 
 Lied 465 
 Lied 738: 1, 3 
 Lied 445: 1, 4 
 Lied 437: 1, 2, 3 en 4 
 Lied 405: 1 
 Hemelhoog 524 
 Lied 452: 1,3 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte KiA Binnenlands Diaconaat 
 
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:  
Hermien Zijl is opgenomen bij Pro Persona in 
Nijmegen 
 
 
 
 

Viering Avondmaal  
zondag 11 december 
 
Deze zondag vieren we de maaltijd van de Heer. 
In deze adventstijd van de verwachting van de 
geboorte van het licht dat de duisternis verdrijft in 
dat kind van Godswege, mogen we delen van de 
tekenen van Gods liefde en bevrijding. In het de-
len van brood en wijn vieren we dat we gemeen-
schap zijn in Zijn naam. 
We vieren het niet alleen in de kerk, maar ook bij 
iemand thuis wordt op hetzelfde moment avond-
maal gevierd.  
 

Bijbellezen – Rachab 

 
Woensdag om 19.30 uur staat in De Voorhof het 
verhaal van Rachab centraal. Deze keer op een 
andere manier, in de vorm van een biblioloog. 
Een verrassende en interactieve manier van bij-
bellezen waarin je zelf in het verhaal wordt ge-
trokken. Ds. Henriëtte Bouwman zal daarin wat 
ze in haar cursus biblioloog heeft geleerd met-
een in praktijk brengen. Van harte welkom om 
mee te doen. 
 

Afwezig door cursus 
 
ds. Henriëtte Bouwman is maandag 12 en dins-
dag 13 december afwezig voor de afronding van 
haar cursus Biblioloog. Woensdagavond zal ze 
het geleerde in praktijk brengen in de bespreking 
van het verhaal van Rachab.  
 

GEEN koffieochtend 14 december 
 
In verband met werkzaamheden van Liander heb-
ben we woensdagochtend 14 december 
geen stroom. 
Geen stroom betekent geen koffie/thee, geen ver-
warming en geen licht. 
We hebben dan ook besloten de koffieochtend 
niet door te laten gaan. 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RYzktxpSSDOk9ZDzA_FyfA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qf9R-pv5Tt2dwzWLWfiX6Q


 

 
 

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 komende week gaat de diaconie aan de 
slag met de kerstpakketten-actie. Met behulp 
van uw gaven en giften kunnen er tientallen 
mooie pakketten worden samengesteld. 
Samen met de lokale overheid en andere 
kerken in Neder-Betuwe wordt er zo wat licht 
gebracht bij veel gezinnen in onze directe 
omgeving. 
Mooi dat kerk en wereld samen op deze 
manier iets van de boodschap van Kerst in de 
praktijk kunnen brengen! 

Agenda  
 
Woensdag 14 december 19.30 uur 
 Bijbellezen – Rachab 
 De Voorhof 
 
Zondag 18 december 10.00 uur 
 Ds. H.W. Bouman 
 Thema: Rachab 
 

Nieuw scherm naast de beamer 
 
Afgelopen maandag werden de kabels voor de 
communicatie naar het nieuwe scherm naast de 
beamer alvast gelegd. Binnenkort komt er naast 
de beamer een nieuw echt beamerscherm te 
hangen. De tijdelijke draad en het tv-scherm  
worden dan vervangen. 
Een hele klus zo tussen de twee plafonds.  
Dank aan de mannen die zo moedig waren om 
op de steiger en ladder te staan. Met z’n vieren 
weer mooi werk verricht! 
 

 

Kerstboom versieren 
 
Evenals vorig jaar willen we graag de kerstboom 
in de kerk weer versieren met overgebleven 
kerstspullen. Maar óók met leuke kerstkaarten 
waar een wens op staat. Hebt u nog iets over dat 
u toch niet gebruikt in uw eigen boom dan kunt u 
dat meebrengen naar de kerk. Vanaf zondag 
staat er een doos in de hal om uw kerstspullen in 
te doen. We hopen er samen met u een hele 
mooie, kleurrijke boom van te maken. 

Kerkbalans 2022 
 

 
Van de toegezegde bedragen voor 2022 is 96% 
ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Heeft u de toezegging niet (geheel) voldaan, dan 
ontvangen we deze graag nog dit jaar op onze 
rekening NL37 RABO 0331 9949 84 tnv Protes-
tantse Gemeente De Voorhof. 
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