
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 310 - zondag 15 januari 2023   

Welkom! 
 

Zondag:15 januari 2023, 10:00 uur 
              2e na Epifanie  
 

Voorganger:   Ds.J.  Stelwagen, Leersum 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 

Lezingen: Jesaja 62: 1 t/m 5 
  Johannes 2: 1 t/m 11 
Liederen:` Psalm 66: 1, 2 en 3  
  Lied 301E 
  Psalm 150A: 1, 2, 3 en 4  
  Lied 176: 1 en 3 
  Lied 525: 1, 4 en 5 
  Lied 526: 3 en 4 
  Lied 793: 1 en 3 
 

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

De laatste loodjes! 
 

Wat is er in de afgelopen maanden ijverig genaaid 
aan de pennenzakjes voor de actie schoenendoos 
2023! Inmiddels liggen er al ruim 600 prachtige  
pennenzakjes klaar om gevuld te worden met 
schoolbenodigdheden. Degenen die hier aan  
gewerkt hebben zijn, zonder uitzondering,  
enthousiast.  En er zijn nog altijd mensen die graag 
de kans willen krijgen om er meer te produceren. 
Om die reden zal het krat met setjes voor meer 
pennenzakjes nog tot en met 31 januari in de  
ontmoetingsruimte van de Voorhof te vinden zijn.   
Zo krijgt een ieder die ook een steentje bij wil  
dragen aan deze actie, volop mogelijkheden.  
Doet u ook mee? Alvast heel hartelijk dank aan alle 
mensen die mee gaan doen of al hebben mee- 
gedaan aan deze actie. De kinderen zullen er dolblij 
mee zijn! Wilt u na 31 januari nog zakjes inleveren? 
Graag even een belletje naar Lobke of Ellie; we 
kunnen dan afspreken hoe de zakjes bij één van 
ons komen. 
Lobke van Veenendaal (06 30022411) en  
Ellie Buizer (06 38745797) 
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Collectes 
 

1e collecte PKN Ondersteuning gemeenten 
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 
 

Meeleven: 

Margreet van Stralen is afgelopen week weer 
definitief thuis gekomen. We wensen haar een 
goed verder herstel toe thuis. 
 

Jarigen: 
16-jan  Mevr. L. Sanders – Peterse, 
18-jan  Mevr. J. ten Broeke 
20-jan  Mevr. J. van Klaarbergen – Bijl 
21-jan  Mevr. J.J. van Roekel – Lenderink 
 

Agenda 
 

Zondag 15 Januari 19:00 uur 
Oecumenische gebedviering in Rhenen 
 

Dinsdag 17 Januari 16:00 – 17:00  
                            en 19:00 – 20:00 uur 
Openstelling Voorhof voor gebed/meditatie 
 

Woensdag  18 Januari 10.00 – 11.30 uur 
Koffiemorgen 
 

Vrijdag 20 Januari vanaf 16:00 uur 
Oecumenisch café De Vlam in Rhenen 
 

Zaterdag 21 Januari 15:30 – 17:30 uur 
Nieuwjaarsontmoeitng Wijk Ochten 
 

Zondag 25 Januari 10.00 uur 
Ds.K.F.  Visser, Veenendaal 

Geef vandaag 
 

voor de kerk van morgen  
Aktie Kerkbalans 14-28 januari 2023 
De enveloppen zijn ingepakt en naar de lopers  
gebracht. Volgende week ontvang je via loper of 
post de envelop. Nieuw dit jaar is het verzenden via 
de mail voor een aantal leden. 
Vul z.s.m. het toezeggingsformulier in en leg het 
klaar voor de loper, breng het alvast naar het  
opgegeven adres of stuur het via de mail  
(kerkbalans.devoorhof@gmail.com) naar de  
administratie van Kerkbalans.  
Met jouw bijdrage heeft De Voorhof toekomst! 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=4SCHEh4yTzuUmEHkAEuq7g
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VxHve-qgQTW_ff4XYtAM4w
file:///C:/Users/jolan/Dropbox/Zondagsbrief/kerkbalans.devoorhof@gmail.com


 

 
 

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, IJzendoorn,  
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 begint de jaarlijkse ‘Week van 
gebed’. Ook wel genoemd ‘Week van gebed 
voor de eenheid’ soms aangevuld met ‘van de 
christenen’. Bidden om eenheid is mooi als 
daar niet de wens achter schuilgaat dat de 
verscheidenheid zou moeten verdwijnen. Door 
de verscheidenheid kunnen wij immers groeien 
‘aan elkaar’. 
Bidden om eenheid drukt een verlangen uit. 
Dat vraagt om een actieve houding en is 
daarmee tegelijk een opdracht aan degene die 
daarom bidt. Er om bidden wordt dan ook 
ernaar zoeken. En er is geschreven: wie zoekt, 
die vindt. 

Van de Werkgroep VIS 
 

Stiltedag 
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen voor de 
Stiltedag, die op 21 januari gepland stond. De werk-
groep VIS heeft daarom besloten deze activiteit niet 
door te laten gaan. 
 

Filmcafé II 
Op vrijdagavond 27 januari presenteert het Filmcafé 
de film Denial (2016), een indringende en zeer actu-
ele film die tot nadenken stemt over waarheid,  
werkelijkheid en onze individuele positie daarin. De 
twee topacteurs Rachel Weisz en Timothy Spall 
spelen in een maatschappelijk duel dat van het  
begin tot het einde boeit. Het verhaal gaat over  
interpretatie van de Joodse geschiedenis, de 
Tweede Wereldoorlog en bovenal over vrijheid. 
Mag je alles zeggen wat je denkt of vindt? 
De filmavond is in de Vloedschuur te Heteren, en 
begint om 20.00 uur.  
U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het 
vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, 
of via aanmeldengeleboekje@gmail.com. 

Week van gebed voor eenheid 
 

Komende week is het de week van gebed voor de 
eenheid. Over heel de wereld wordt gevierd en  
gebeden met het thema 'Doe Goed, Zoek Recht' 
De Raad van Kerken hier organiseert verschillende 
activiteiten. Welkom om bij één of meerdere binnen 
te lopen. 
 

Oecumenische gebedsviering zondag 15 januari 
2023 om 19.00 uur in De Ontmoetingskerk in Rhenen, 
waar het thema wordt verbeeld en verwoord. 
 

Openstelling Voorhof voor gebed en/of meditatie 
Dinsdag 17 januari 2023 is De Voorhof open van 
16.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur om een 
kaarsje te branden en/of op meditatieve manier  
bezig te zijn met het thema van de gebedsviering. 
 

Oecumenisch café op vrijdag 20 januari vanaf 
16.00 uur in De Vlam in Rhenen 
Jan Offringa komt spreken over OPNIEUW VAN 
GOD SPREKEN 
Binnen de christelijke traditie wordt sterk gedacht in 
termen van ‘boven’ en ‘beneden’. 
Met God als persoon-achtig wezen ergens ‘boven’ 
ons. En de mens als ploeteraar hier ‘beneden’ op 
aarde. Als dat vandaag de dag niet meer zo kan, 
hoe dan wel? Wat speelt er zoal in de moderne en 
postmoderne theologie? 
De lezing wordt gehouden in “De Vlam, Beukenlaan 2 
te Rhenen en begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur 
is er koffie en thee, de toegang is gratis. 
Na afloop is er gelegenheid om voor een klein  
bedrag gezamenlijk soep te eten en na te praten. 
 

Bericht voor de wijk Ochten  
 

Nu het weer kan willen Marjan en Jan Roelofsen de 
wijkgenoten uitnodigen voor een Nieuwjaars- 
ontmoeting. U bent hartelijk welkom op zaterdag  
21 januari tussen 15.30 en 17.30 uur op het adres 
Liniestraat 44A in Ochten.   
Als er vervoer nodig is mag er worden gebeld met 
Marjan Roelofsen 0641811316 of Rina Kuenen 
0344642303. 

Kerkenraad 
 

De komende week vergadert de kleine 
kerkenraad. Een van de agenda punten is het 
resultaat van de digitale enquête in combinatie 
met de uitkomsten van de gemeenteavond. 
Wat daarin het zwaarst weegt, komt als eerste 
in aanmerking om te verwezenlijken. 
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