
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 311 - zondag 22 januari 2023   

Welkom! 

 
Zondag 22 januari 2023, 10.00 uur 
3e zondag na Epifanie 
 

Voorganger : Ds. K.F. Visser, Veenendaal  
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Zaterdag 21 januari 15.30-17.30 uur 

 Nieuwjaarsontmoeting wijk Ochten  
Woensdag 25 januari 10.00-11.30 uur 
 Koffieochtend 
Donderdag 26 januari 20.00 uur 
 Biblioloog  
Vrijdag 27 januari 20.00 uur 
 Filmcafé, De Vloedschuur Heteren 
Zondag 29 januari 10.00 uur   
 Ds. N. van Tellingen, Rhenen 

 
 
 

Over de dienst 
 
Lezingen :  Exodus 3: 7, 10-14 
 Exodus 4: 1, 10-12 
 Matteüs 4: 18-22 
   
Liederen :  Lied 92: 1 en 2 
 Lied 301G 
 Lied 304 
 Lied 975: 1 en 3 
 Lied 836:2 
 Lied 612 
 Lied 368C 
 Lied 425 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  
 
 
   
 
 

 

Graag uw aandacht voor 
 
Meeleven 
Renée de Heus is vrijdag 20 januari in Barcelona 
geopereerd. Na onderzoeken is duidelijk 
geworden dat een ingrijpende operatie nodig is. 
Hiermee hopen de artsen en Renée en haar 
familie dat ze weer voor een deel haar 
zelfstandigheid terug kan krijgen, al zal ze nooit 
helemaal pijnvrij zijn. Renée is dapper en 
strijdbaar, maar ook bang voor wat er nog komt. 
We kunnen haar steunen door haar een kaartje 
te sturen. Het adres van het zorghotel waar ze 
verblijft is: MIC' Sant Jordi, Via Augusta 269, 
08017 Barcelona, Spanje. Kamer 1.2 
 
De kosten voor de operatie worden niet vergoed, 
er zijn verschillende acties om het geld voor de 
operatie en het verblijf in Barcelona bij elkaar te 
brengen. U kunt Renée en haar familie dan ook 
financieel ondersteunen via www.kopoprenee.nl. 
 
 
Jarigen 
22 januari mevr. J. van Eldik – van Tintelen 
28 januari mevr. P.J. Hoornveld  - van der Gaag 
 
 

Collectes 
 
1e collecte PKN Missionair werk 
 
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 € 2,00) en uw 
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de 
betaling. 

Geef vandaag  
voor de kerk van morgen 
 
Actie Kerkbalans 2023 is van start!   
 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële 
steun van haar leden. Doe daarom mee aan de 
Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in en leg het klaar voor de loper of 
mail het formulier naar  
kerkbalans.devoorhof@gmail.com 
Alvast veel dank voor je bijdrage! Door vandaag 
te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen. 
 

 

https://d.docs.live.net/25c7749f9fd080b0/Documenten/voorhof/nieuwsbrief/Kerstmis%202022%20kleur%20proef.docx
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://d.docs.live.net/25c7749f9fd080b0/Documenten/voorhof/nieuwsbrief/www.kopoprenee.nl
https://d.docs.live.net/25c7749f9fd080b0/Documenten/voorhof/nieuwsbrief/Kerstmis%202022%20kleur%20proef.docx
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RgOy08PMTUmAYGTxEin-gQ&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=17--CS4aTpO0rUuGTQSfzw
https://d.docs.live.net/25c7749f9fd080b0/Documenten/voorhof/nieuwsbrief/kerkbalans.devoorhof@gmail.com


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. 

Oekraïense vluchtelingen op 
bezoek 
 
14 januari was het zover. De Oekraïense vluch-
telingen uit IJzendoorn kwamen naar onze Voor-
hof. De opkomst was groot, jong en oud kwam 
de kerk nieuwsgierig binnenstappen. 
Het vrijwilligersteam die deze vluchtelingen be-
geleidt kwam mee met zelf gemaakte stamppot-
ten. Ook onze Florida Pouwer toverde een zuur-
kool stamppot erbij op tafel.  
 

 
 
Na het nuttigen van deze oer Hollandse pot ston-
den er oer Hollandse spelletjes op het pro-
gramma. Vooral het sjoelen was erg in trek.  
Het was goed en fijn om lachende gezichten te 
zien en na afloop werden we uitvoerig bedankt 
en zelfs geknuffeld. De vluchtelingen gaven aan 
het prettig te vinden om een avond ergens an-
ders te zijn dan in de basisschool die nu hun 
(t)huis is.  
We kunnen terugkijken op een geslaagde activi-
teit. 
 
 

 

Eetgroep 
 
Wees welkom op de eetgroep voor  
alleengaanden. 
Op vrijdag 27 januari hopen we elkaar weer te 
ontmoeten in de Voorhof. 
We gaan een lekker winters maaltje voor u  
bereiden. 
Om 18.00 uur gaan we aan tafel. 
Gezellig als u ook aanschuift. 
Vragen? Bel Aleke: 0488 442894 

Kerkenraad 
 
De afgelopen week vergaderde de kleine 
kerkenraad. De uitkomsten van de 
gemeenteavond en de digitale enquête waren 
samengevat en werden besproken als een van 
de belangrijke agendapunten. 
‘De Voorhoffers’ hebben duidelijk prioriteiten 
aangegeven bij de vier categorieën: 
 

Kerkgebouw            Kerkdienst  
Kerk-zijn           Kerk-en-wereld 

 
Daar zitten heel wat aanknopingspunten bij om 
praktisch mee aan de slag te gaan. 
Van de ‘geloofswoorden’ waaruit gekozen kon 
worden, springen er ook een aantal uit. 
Daarmee zal tijdens een gemeenteavond in 
het voorjaar verder gewerkt worden. 
 

Biblioloog 
 
Op donderdag 26 januari 2023 om 20 uur wil  
ds. Henriëtte Bouwman een biblioloog doen met 
een groep mensen. Dat is waar ze een cursus 
voor heeft gedaan in november en december. 
Het is een interactieve manier van een bijbelver-
haal beleven waarin je zelf in het bijbelverhaal 
wordt getrokken en als het ware deelnemer 
wordt. Het geeft een heel verrassende kijk op het 
verhaal. Er zijn minimaal 7 deelnemers nodig om 
deze werkvorm ook echt tot zijn recht te laten ko-
men. Geef je vóór dinsdag 24 januari op als je 
mee wilt doen, predikant@voorhofkesteren.nl 

https://d.docs.live.net/25c7749f9fd080b0/Documenten/voorhof/nieuwsbrief/Kerstmis%202022%20kleur%20proef.docx
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https://d.docs.live.net/25c7749f9fd080b0/Documenten/voorhof/nieuwsbrief/predikant@voorhofkesteren.nl


  

Van de Werkgroep VIS 
 
Filmcafé II 
Op vrijdagavond 27 januari presenteert het Film-
café de film Denial (2016), een indringende en 
zeer actuele film die tot nadenken stemt over 
waarheid, werkelijkheid en onze individuele posi-
tie 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 ge-
schiedenis, 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.  
 
 
Overige VIS-activiteiten dit voorjaar: 
- Elke 1ste zaterdag van de maand: Pelgrims-
route Wegen met Zegen. Eerstvolgende etappe 
op 4 februari: Heteren-Driel (15 km). 
 
-Vrijdag 24 februari: excursie naar Museum 
KRONA, Uden. Het maximum aantal deelnemers 
is bereikt. Aanmelden is nog mogelijk, u komt 
dan op een wachtlijst.  
 
-Woensdagavond 8 maart in het Zendingslo-
kaal te Hemmen: De stem van vrouwelijke mys-
tici met medewerking van Marga Zwiggelaar, do-
minicanes te  Nijmegen. 
 
-Dinsdag 9 mei: Bezoek aan de synagoge van 
Enschede, excursie o.l.v. Wim de Zeeuw. 
 
U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het 
vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje 
vindt, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com.  
 

Tenslotte 
 
Zorg voor de schepping staat bij velen hoog in 
het vaandel; zeker bij een groene kerk als De 
Voorhof. Dat hoeft niet altijd groots en 
meeslepend te zijn, maar zit ook in de kleine 
dingen. 
Wat velen niet weten is dat ons kerkblad 
Rondom de Voorhof ook in een digitale versie 
beschikbaar is. Die versie is in kleur, scherp en 
in groot en klein formaat te lezen. Daarbij 
scheelt het voor een jaargang zo’n 450 gram 
papier en de benodigde inkt. Wie over wil 
overstappen van papier naar digitaal kan dat la-
ten weten via rdv.voorhofkesteren@gmail.com. 
Het zijn vaak de kleine dingen die het grote doel 

mogelijk maken! 

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 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 
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzen-
doorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.  
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Keste-
ren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
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