
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 313 - zondag 5 februari 2023   

Welkom! 
 
Zondag 5 februari 2023, 10.00 uur 
5e na Epifanie 
 

Voorganger:  Ds. Henriëtte  Bouwman 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Lezingen:  1 Korintiërs 1:18-22 
`  Matteüs 5: 1-16 
 
Liederen:` Lied 221: 1,2  

Lied 221: 3 
Lied 301g 
Lied 146c: 1,5  
Lied 1001: 1,2,3 
Lied 321: 1,2,4,5,7  
Lied 418: 1,2,3,4  
Lied 368c 
Lied 834: 1,2,3  

 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Kledingmarkt op 
17 en 18 maart a.s. 

 
De datum voor de kledingmarkt komt met rasse 
schreden dichterbij. Voor je het weet staan de  
kledingrekken weer in de Voorhof. 
 

 

 
Heeft nu nog goede, schone en niet kapotte  
kleding, die u kunt missen, lever ze dan svp in. Op 
de koffiemorgen kunt u ze deponeren in de soos / 
hal. Heeft vragen over het inleveren, neem dan  
contact op met Bea van Eldik, tel:06-21833735. 

 
 
 
 

Collectes 
 
1e collecte KiA Pakistan 
2e collecte Vorming en Toerusting 
 

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: 
Jenny van Zetten is geopereerd en is thuis om rust 
te houden en te herstellen. 
 
Jenny van Eldik verblijft na haar operatie tijdelijk in 
een verzorgingstehuis in Zeist.  
Haar adres is: Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 
3708 AB  Zeist 
 
Jarigen:  
5 feb  Mevr. A. van der Meulen – Roubos 
10 feb  Dhr. C. van Hal 

Agenda 
 
Za 4 feb. de vierde etappe van de pelgrimsroute 
gelopen: de etappe van Heteren naar Driel (15 
km). U kunt zich aanmelden bij:  
justbennis@gmail.com. Details, tijdstip en  
startpunt, etc., volgen na opgave. 
 
Woe 8 feb. 10 uur – 11.30 uur: 
 Koffiemorgen 
 
Zo 12 feb. 10:00 uur:  
 Ds. J.E.  Huttenga, Zeist 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
tel:06-21833735
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8lrZxKSbSqqJGVl33f_kuA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yuyVsfWPRh--EfakmEAySQ
mailto:justbennis@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 
 
De Aktie Kerkbalans is weer achter de rug. Tenmin-
ste, voor de lopers die de enveloppen hebben weg-
gebracht en inmiddels (bijna allemaal) weer hebben 
opgehaald. Nu komt de grote klus van het invoeren 
van alle toezeggingen. Met de kerkrentmeesters ho-
pen wij op een mooi resultaat! 
Dat resultaat bepaalt mede de financiële armslag 
die er het komende jaar zal zijn bij het uitvoeren van 
de wensen die genoteerd zijn tijdens de gemeente-
avonden en de digitale enquête. Toekomstplannen 
zijn mooi, maar aan een aantal daarvan hangt ook 
een aardig prijskaartje. 
Met elkaar houden wij De Voorhof gaande. Niet al-
leen door persoonlijke inzet als vrijwilliger, maar ook 
door het overmaken van de gedane toezegging. 
Een mooie investering in de kerk van morgen! 
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