
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 316 - zondag 26 februari 2023   

Welkom! 
Zondag 26 februari 2023, 10.00 uur 
1e zondag 40 dagen tijd - Invocabit 
 
Voorganger: Ds. Henriëtte Bouman 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
Lezingen: Genesis 2: 15 - 3: 9 
       Matteüs 4: 1 - 11 
 
Liederen: Lied 961 

    Psalm 91: 1, 2, en 7 
     Lied 944: 1 en 3 
     Lied 539 
     Lied 538 
     Lied 870: 1, 4, 5 en 8 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Oppas 

Op sommige zondagen zijn ze er opeens, jonge 
kinderen die mee komen naar de kerk. 
Dat is mooi. Omdat we geen officiële oppas-
dienst meer hebben zou het wel fijn zijn als er 
een paar gemeenteleden zijn (die regelmatig in 
de kerk zijn), die we kunnen vragen om op te 
passen op het moment dat het nodig is.  
Wilt u of jij dit doen geef dat dan door aan  
Jolanda Verwoert of Aleke van Vuren. 
 

Collectes 
1e collecte: KiA Zambia 
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 
26 februari Dhr. A. Boonzaaijer 
 

Agenda 
Woensdag 1 maart 10.00 – 11.30 uur 

Koffieochtend 
 

Vrijdag 24 februari 18.00 uur 
 Eetgroep 
 
Zondag 5 maart 10.00 uur 

Ds.Henriëtte Bouwman 

Kerkenraad 

Vorige week vergaderde de algemene kerken-
raad. Een besluit van belang voor de hele ge-
meente was het kiezen van een datum voor de 
gemeenteavond in het kader van de toekomst 
van onze Voorhofgemeente. De avond zal ge-
houden worden op dinsdag 21 maart. Noteer die 
alvast in uw agenda!  
Ook was er een voorstel van de kerkrentmees-
ters om een deel van de grote lob af te kunnen 
sluiten met een panelenwand. Een invulling van 
de vaak genoemde wens om de kerkzaal aan te 
passen wanneer er minder kerkgangers zijn. 
Verder werd het rooster van aftreden besproken: 
voor welke ambtsdragers hun termijn van vier 
jaar er binnenkort op zit. Dat zijn er heel wat: drie 
ouderlingen van het pastorale team en vier dia-
kenen. Sommigen van hen hebben er zelfs al 
een verlenging opzitten! ‘Draagt elkanders las-
ten’ klinkt ouderwets, maar als wij de lasten niet 
regelmatig opnieuw verdelen, is het op den duur 
niet vol te houden. Het is daarom van groot  
belang dat er weer nieuwe gemeenteleden op-
staan om de taak van een van deze aftredenden 
over te nemen.  
 
Alike Kloosterman noteert graag uw naam!  
(alikekloosteman@gmail.com)  
 

Inzameling aardbeving  
De inzameling de afgelopen twee zondagen voor 
de aardbeving slachtoffers in Syrië en Turkije 
heeft het prachtige bedrag van € 1.863,50 opge-
bracht. Met de verdubbeling van de diaconie is 
een bedrag van € 3.727,- overgemaakt naar 
Kerk in Actie/giro 555. Hartelijk dank voor uw 
gulle gaven! 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-5kTUzC2SzSgNfPHgpmXQA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=oaoRaVeiQEmiq0agMWo-nQ


 

 
 

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 
Voor de scholen in onze regio begint dit week-
end de voorjaarsvakantie. Voor velen de gele-
genheid om er even tussenuit te gaan; in eigen 
land of naar de sneeuw. 
Even het hoofd leeg maken, waar en hoe dan 
ook, is goed om je daarna te kunnen bezinnen 
om wat van belang is; om waar het ten diepste 
om gaat. Dat past mooi bij deze tijd: de veertig-
dagentijd. 
Een leidraad daarbij kan de veertigdagentijd-ka-
lender zijn die in de vorige nieuwsbrief werd aan-
gekondigd. Er liggen nog exemplaren om mee te 
nemen in de hal van De Voorhof. 

 

Veertigdagentijd 
Nu de veertigdagentijd weer begonnen is gaan 
we op weg naar Pasen. 
Is er iemand uit de gemeente die graag mee  
invulling geeft aan de vespers en diensten van 
de Stille Week? Of het aanleveren van een  
gedicht of passende tekst? 
 
Laat het weten aan  
Ds. Henriëtte Bouwman of Aleke van Vuren. 

CVCK 1 maart 2023 

“Over Kennis en Waarheid” 
Lezing door Wim van Loo 
De Voorhof, aanvang 19:30 uur 
 
We leven in een tijd waarin allerlei waarheids-
claims op ons afkomen: nepnieuws, alternatieve 
feiten en complottheorieën. Dit is verwarrend en 
het lijkt soms of het onderscheid tussen kennis 
en ongegronde mening niet meer bestaat. 
De brengers van nepnieuws en de verspreiders 
van complottheorieën hebben geen positieve in-
tenties. Zij proberen de samenleving of indivi-
duen op het verkeerde been te zetten met als 
doel meer invloed, macht of gewin te verkrijgen. 
Dit in tegenstelling tot de drijfveer voor het ver-
krijgen van kennis, nl. de verwondering over de 
wereld en het verlangen die wereld te kunnen 
verklaren en begrijpen. 
Doel van deze lezing is inzicht verkrijgen in de 
betekenis van begrippen als waarheid, kennis, 
twijfel, overtuiging, verklaren en begrijpen, hoe 
ware kennis verkregen kan worden en wat daarin 
mis kan gaan. 
Het beloofd een boeiende avond te worden.  
Belangstellenden zijn van harte welkom, van 
niet-CVCK leden vragen we een bijdrage van 
€2,50. 
Voor meer informatie: Marjo van der Poel,  
tel. 0488-482659 

                         

Hulp gevraagd in Kesteren 
We hebben bij de Diaconie de vraag binnen ge-
kregen voor hulp in en rond het huis van een 
jonge alleenstaande moeder. Zij woont in een 
huurwoning in Kesteren en er zijn een aantal 
klussen die nog afgemaakt of gedaan moeten 
worden in deze woning. Het zou fijn zijn als haar 
woning op orde is zodat ze er samen met haar 
dochter met plezier kan wonen. Deze jonge moe-
der zit in de schuldsanering en heeft een bij-
standsuitkering en kan alle hulp gebruiken.  
Het gaat om het volgende:  
- trap naar eerste verdieping verven  
- laminaat beneden leggen  
- kozijnen beneden/boven verven 
- tuinonderhoud 
- poortdeur reparatie  
- rolgordijn en gordijn bij voor raam en voordeur  
  ophangen 
- achterkant trap zolder verven 
Wie o wie heeft er tijd en wil zijn/haar hulp 
graag aanbieden om één of meer van boven-
staande klussen uit te voeren? 
Mail dan naar diaconie@voorhofkesteren.nl 
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