
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 307 - zondag 25 december 2022  

Welkom! 
 
Zaterdag 24 december 22.00 uur  
Kerstnachtdienst 
 
Voorganger : Dr. J.G. te Lindert.  
 
Na de dienst is er glühwein en chocolademelk. 
 
 

Over de dienst 
 
Lezingen : Jesaja 9: 1 - 6  
  : Lucas 2: 1 - 7 
 
Liederen : Lied 483: 1, 2, 3 
  : Lied 477: 1, 4, 5 
  : Lied 473 
  : In de stad van koning David 
  : Lied 478: 1, 4 
  : Ere zij God 
 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  
 

Collectes 
 
1e collecte Suriname 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Woensdag 28 december 10.00 – 11.30 uur 
 Koffieochtend 
 
Zondag 1 januari 10.00 uur   
 Ds. A.E.I. Zaal, Beuningen 

 
 
 
 

Welkom! 
 
Zondag 25 december 10.00 uur  
Kerstmorgen m.m.v. Voorhofkoor en fluitiste 
 
Voorganger : Dr. J.G. te Lindert 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 
 
 

Over de dienst 
 
Lezingen : Mattheüs 1: 16, 18 - 25 
  : Lucas 2: 1 - 15 
 
Liederen : Lied 486: 1, 2, 4 
  : Lied 476: 1, 2, 3 
  : Lied 477: 1, 2 
  : Lied 477: 3 
  : Lied 487: 1, 2 
  : Lied 506: 1, 2, 4 
  : Lied 481: 1, 2, 3 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  
 

Collectes 
 
1e collecte KiA Kinderen In De Knel 
2e collecte Liturgie & Eredienst 
 
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: 
 
Jarigen: 
 
29 december dhr. E. van Amerongen 
30 december mevr. A.J.G. Molenaar 
31 december dhr. J.G. van Zadelhoff 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=bwjeJb4vSt2NuMSr2c4kuA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=WfO6lWELT_erTtmzGvEytg&qsl_reqcnt=1
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
file:///C:/Users/Anita%20Veldhuis/Downloads/Kerstmis%202022%20kleur%20proef.docx
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1UM7HIkFQ8W3edLswMBVmw&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=NM4SO6qiTqi-Oo5WUG_mYA
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events


 

 

 

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 

 

Overlijden 
 
Afgelopen dinsdag kreeg onze dominee  
Henriëtte Bouwman het ontstellende bericht dat 
haar zus Christine in Hoogeveen volkomen on-
verwacht is overleden. 
 
De komende periode zal zij uiteraard niet in de 
gemeente kunnen werken. Wanneer dat nodig is, 
kan de kerkenraad een beroep doen op predi-
kanten uit de werkgemeenschap. 
 
Voor de kerstnachtdienst en de kerstochtend-
dienst is dr. Jan te Lindert bereid gevonden voor 
te gaan. 
 
De Kerstdagen staan voor Henriëtte en haar fa-
milie plotseling in een heel ander licht. Laten wij 
haar de ruimte geven die zij nodig heeft.  
 
 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woens-
dag 18.00 uur inleveren via  
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  
 
Pastorale zorg:  
 
Ds. Henriëtte Bouwman 
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag. 
Woensdag- en donderdagmorgen van  
9.30 – 12.30 uur aanwezig in De Voorhof. 
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 dor-
pen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lien-
den 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 
 

Dag allen,  
 
Het kerstfeest nadert met rasse schreden. Nee, 
geen ijspret, geen sneeuwpop maar wel een 
feest van verbondenheid en verlangen, ook in 
turbulente tijden. 
    
Verlangen, wat is dat eigenlijk? Heb ik nog een 
verlangen?  Soms wordt het ernstig op de proef 
gesteld door oorlog of onderdrukking, door soci-
ale omstandigheden, ziekte of het wegvallen van 
een dierbare. Heb je dan nog de moed om een 
kerstboom op te tuigen, een kerstdiner voor te 
bereiden of mensen te ontmoeten? Ik spoor u 
aan de stap te zetten: vier het kerstfeest. 
 
Lucas schreef zijn kerstverhaal ook voor de tal-
loze jonge vrouwen die waren ontheemd na de 
verwoesting van de tempel. Het is een verhaal 
dat bijna te mooi is om waar te zijn. Het is 
droomverhaal. Juist in moeilijke tijden is het een 
verhaal dat je kan omarmen. 
 
Een soortgelijk verhaal van vrede en hoop zal 
president Zelenski horen op Capitol Hill. Het 
kerstverhaal is een verhaal van verlangen dat op 
vervulling wacht. Een verhaal voor talloze jonge 
vrouwen in Iran, die wachten op de vrijheid die 
Maria genoot. Het is ook een verhaal voor ons 
en onze kinderen om het verlangen te koesteren 
op een leefbare toekomst in vrede. 
 
Voor de kerstochtend nodig ik ook alle kinderen 
uit verkleed te komen als Maria, Jozef , engel, 
herder of koning. Zij kunnen allemaal op bezoek 
komen bij herbergier. De herbergier heeft ze niet 
allemaal op een rijtje, hij slaapt misschien nog, 
maar dat geeft even niet. Want zodra de kin-
deren binnen zijn, kunnen ze hem wakker schud-
den en kan het feest beginnen. Kortom: we zien 
jullie graag op de kerstochtend. 
  
Met vriendelijke groet  
Jan te Lindert 
 
 

Tenslotte 
 
In de adventstijd hoorden wij over vier bijzondere 
vrouwen. Tegen de stroom, tegen de verdrukking 
in houden zij vast aan de hoop dat er een keer 
ten goede komt in hun leven. Dat hun leven in 
het licht van rechtvaardigheid geleefd kan wor-
den. Dat in donkere tijden het licht zal doorbre-
ken.  
Als ook wij die hoop vasthouden, kunnen wij het 
deze dagen ervaren: dat het Licht in de wereld 
komt. Tegen het duister in mogen wij dat vieren 
met Kerst.  

Sparen Pluszegels 
 
De Plus is weer gestart met zegeltjes sparen 
voor het boodschappenpakket. Deze actie duurt 
t/m 25 februari 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 ge-
wone zegeltjes zijn hier heel welkom. 
 

mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
file:///C:/Users/Ricky/Documents/anita/voorhof/nieuwsbrief/interim@voorhofkesteren.nl
file:///C:/Users/Ricky/Documents/anita/voorhof/nieuwsbrief/pastoraat@voorhofkesteren.nl
mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl
http://www.voorhofkesteren.nl/
https://forms.gle/Cc931qKjCYqoRKfB9
http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
mailto:predikant@voorhofkesteren.nl
mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl
mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl
mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl
mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl
file:///C:/Users/Anita%20Veldhuis/Dropbox/Zondagsbrief/www.voorhofkesteren.nl

