
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 306 - zondag 18 december 2022   

Welkom! 

 
Zondag 18 december 2022 
4e zondag van Advent, Rorate Coeli 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Thema : Rachab 
 
Lezingen : Jozua 2: 15-24 
 Jozua 6: 20, 22-25 
  
Liederen : Lied 19: 1 
 Lied 19: 2 
 Lied 465 
 Lied 738: 1,3 
 Lied 25a 
 Lied 441: 1,4,10 
 Lied 466: 1,3,6,7 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte PKN Jong Protestant 
 
2e collecte Pastoraat 
 
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:  
Henny Verwoert is afgelopen week na een  
operatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
om daar verder te herstellen. 
 
Jarige: 
24-dec mevr. J.C. Angevaare – Kouwenhoven 
 
 

Agenda 
 
Woensdag 21 december 10.00 – 11.30 uur 
 Koffiemorgen 
 
Zaterdag 24 december 22.00 uur 
 Ds. H.W. Bouman 
 Kerstnachtdienst met thema ‘Verlangen’. 
 
Zondag 25 december 10.00 uur 
 Ds. H.W. Bouman 
 Kerstmorgen  

met medewerking van Het Voorhofkoor 
 
  
 

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. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=kCGrEP29S3u8ceS3b7N6XA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=tLvKX7YlTXab32ufnAve7A


 

Samen sterk! 
 
Dat we als de Voorhoffers in staat zijn grote en 
goede dingen te doen blijkt wel. 
  
Dankzij de gulle giften voor de kerstpakketten 
kunnen we dit jaar 35 (hele grote) pakketten ma-
ken. 
En omdat veel leden van onze kerk hun energie-
compensatie doneerde wordt er, voor het eerst, 
ook nog een geldbedrag aan het pakket toege-
voegd. 
Voor 35 gezinnen, die leven van de bijstand,  
hopen we hiermee het verschil te maken en bij  
te dragen aan een fijne kerst. 
  
Voor een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt: 
bedankt! 
 

 

 
 

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 
Woensdag en donderdagmorgen  
van 9.30-12.30 uur in De Voorhof aanwezig. 
 
Willeke de Jongh  
Telefoon 0488 - 75 07 11  
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl  
 
De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de 
dorpen Kesteren, Opheusden, IJzendoorn,  
Ochten, 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 
 
Deze zondag is alweer de laatste Advents- 
zondag. Een Advent waarin vier bijzondere  
vrouwen centraal staan in de Bijbellezingen. 
Het is mooi dat elke week de Bijbellezing voor de 
daarop volgende zondag door ds. Henriëtte 
Bouwman samen met een aantal gemeenteleden 
besproken werd. Dat was een wens die vaak  
genoemd werd tijdens de gemeenteavonden. 
Bijzondere vrouwen, en mannen, komen niet  
alleen in de Bijbel voor, maar lopen ook nu nog 
rond; veraf en dichtbij. Mensen die, soms tegen 
de stroom in, stappen durven zetten en daarmee 
de loop van de geschiedenis mede vormgeven.  
Misschien herkennen wij iets van deze Advents-
vrouwen ook wel in onszelf en brengen wij de 
verwachting van Advent ook voor anderen  
dichtbij. 

Sparen Pluszegels 
  
De Plus is weer gestart met zegeltjes sparen 
voor het boodschappenpakket. Deze actie duurt 
tm 25 feb. 2023. Als u wel zegeltjes krijgt en ze 
zelf niet gebruikt, wilt u ze dan inleveren in de hal 
van de Voorhof in de brievenbus tegen de muur 
van de soos waar op staat: zegeltjes.   
Dan zorgen wij dat er een pakket gaat naar  
mensen dat heel goed kunnen gebruiken. Ook 
de gewone zegeltjes zijn hier heel welkom. 
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