
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 308 - zondag 1 januari 2023   

Welkom! 
 
zondag 1 januari 2023, 10.30 kerkdienst 
                      8e Kerstdag, Naamgeving 
 
Voorganger : Ds. A.E.I. Zaal, Beuningen 
 

10.00 uur koffie en beste wensen delen  
 

Over de dienst  
 
Lezingen : Genesis 1: 1-5 
   Johannes 14: 1-3 
 
Liederen : Lied 513 
   Lied 305 
   Lied 333 
   Lied 90a 
   Lied 423 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

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 waarop 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. 
 
 
 

Collectes 
 
1e collecte Diaconie 
 
2e collecte Kerk 
 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek 
rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het 
bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw 
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de 
betaling. 
 

Graag uw aandacht voor 
 
Jarigen: 
1 januari mevr. A.G. van Blijderveen-Hoogstra 
7 januari mevr. H. Gelderman-Samplonius 
7 januari dhr. E.B. van Baren 
 
 
 

Agenda 
 
Oudjaarsdag 31 december 
 Tussen 16.00 en 17.00 inloop uurtje om 

een lichtje aan te steken en te mijmeren 
over het afgelopen jaar. 

 
Woensdag 4 januari 10.00 – 11.30 uur 
 Koffiemorgen 
  
Zondag 8 januari 10.00 uur 
 Ds. A. Nicolai, Barneveld  
 

Afscheid 
 
Afgelopen woensdag moest onze dominee 
Henriëtte Bouwman afscheid nemen van haar 
vorige week plotseling overleden zus Christien. 
Het is een moeilijke tijd voor Henriëtte, haar 
broers en zussen en verdere familie. 
In overleg met Henriëtte zal bekeken worden 
wanneer zij welke taken weer op zal kunnen 
pakken. Als dat nodig is, kan het pastorale 
team een beroep doen op de predikanten uit 
de werkgemeenschap waar ook Henriëtte deel 
van uitmaakt. 

Inloop uurtje op Oudjaarsdag 
 
Op Oudjaarsdag is de kerk een uurtje open om 
een lichtje aan te steken en te mijmeren over het 
afgelopen jaar.  
U bent welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. 

Nieuwjaarswensen 
 
Op Nieuwjaarsmorgen begint de dienst een half 
uurtje later. 
Om 10:00 is er koffie/thee, zodat we voor de 
dienst de gelegenheid hebben om de beste  
wensen te delen 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8oWNOmRQSMOE3UEqONRSWg&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0EruPBEBTnuCc6Ycd8lM4g


 

 
 

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  
Woensdag en donderdagmorgen van 9.30-12.30 
uur in De Voorhof aanwezig. 
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, IJzen-
doorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN. 
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Keste-
ren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06  
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

 

Tenslotte 
 
Dit weekend vieren wij oud en nieuw; een tijd 
van terugblikken en vooruitkijken. 
Bij terugblikken kan er van alles genoemd 
worden aan kwaad en goed dat er is gebeurd. 
Wereldwijd gezien zijn de situatie in Oekraïne 
en het officiële einde aan de pandemie 
gemakkelijke voorbeelden. 
Voor ons eigen land en de eigen woonplaats is 
het ook niet moeilijk dingen te noemen die 
binnen deze categorieën vallen. 
En ook binnen onze Voorhofgemeente zijn 
verdriet en vreugde in allerlei vormen en op 
allerlei plaatsen voorbij gekomen het afgelopen 
jaar. 
Voor het nieuwe jaar hebben wij allemaal onze 
wensen en verlangens; in het groot en in het 
klein, voor onszelf, voor de wereld en voor 
onze gemeente. 
Als wij blijven omzien naar elkaar vervullen wij 
zelf een wens die al eeuwenlang uitgesproken 
wordt in alle streken van ons land en zelfs 
daarbuiten: veel heil en zegen! 

CVCK 4 januari 2023 

diapresentatie over 

“Het leven van de bij” 
 
De kranten staan tegenwoordig bol van allerlei 
crisissen en één daarvan betreft de natuur. 
Mevrouw Els Voorbij komt deze avond vertellen 
over het leven van de bij, zowel over de honing-
bij als over de wilde bij. Hoe verloopt het leven 
van een bij? 
Ze zijn o.a. belangrijk voor de biodiversiteit,  
bestuiving en signalering. Bijenvolken hebben 
het momenteel moeilijk, o.a. door het gebruik 
van pesticiden. 
Het belooft een boeiende avond te worden, want 
over bijen valt heel veel te vertellen. 
Vanaf 19:15 uur is er koffie en thee in de  
soosruimte, we beginnen om 19.30 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom op deze 
avond, wel vragen we dan een bijdrage van 
€2,50. 
 
Voor meer informatie: Marjo van der Poel, tel. 
0488-482659 

Correctie Rondom 
 
Hierbij ook nog een correctie. In de Rondom de 
Voorhof staat dat zowel op 22 januari  als  op 29 
januari ds. Visser uit Veenendaal voor zal gaan. 
Dat is echter niet het geval. Op 29 januari gaat 
ds. van Tellingen uit Rhenen voor. 

Bent u geïnteresseerd in  

pleegzorg? 
 
Kriebelt het al een tijdje, maar heeft u nooit  
eerder stappen ondernomen? Of was het 
simpelweg eerder niet passend in het gezin, 
maar staan jullie nu open voor meer informatie 
over pleegouderschap? 
Kom dan naar de informatieavond van Stichting 
Timon over pleegzorg! 
Stichting Timon is altijd op zoek naar enthousi-
aste christelijke pleegouders, die hun hart & huis 
willen openstellen. 
Op deze avond vertellen we over de verschil-
lende vormen van pleegzorg en beantwoorden 
we graag uw vragen. Ook zijn er ervaren  
pleegouders aanwezig, die hun ervaring met u 
zullen delen. 
Datum: Maandag 16 januari 2023 
Plaats: De Notenbalk, Swaenenstate 40  

 Opheusden 
Tijd: 19.30 – 21.45 uur 
 
Stichting Timon helpt kwetsbare kinderen, jonge-
ren en hun gezinnen. Dit doen we geïnspireerd 
vanuit de christelijke levensovertuiging. 
Voor aanmelden of meer informatie: 

timon.nl/deel-je-thuis 
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