
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 317 - zondag 5 maart 2023   

Welkom! 
Zondag 5 maart 2023, 10.00 uur 
2de zondag 40-dagen – Reminicere 
 

Voorganger:  Ds. Henriëtte  Bouwman 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
Lezingen:  Exodus 24: 12-18 
`  Matteüs 17: 1-9 
 
Liederen:` Nieuwe psalmberijming 25: 1,2 
  Nieuwe psalmberijming 25: 3 
  Lied 301c 
  Lied 825: 1,5 
  Lied 545: 1,2,5 
  Lied 368d 
  Heilig, heilig, Heilig 
  Lied 559 
  Lied 425 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
1e collecte KiA Palestina 

Palestijnse christenen vormen een kleine  
gemeenschap in het Heilige Land: minder 
dan 2 procent van de bevolking is christen. 
Kerk in Actie steunt het werk van  
verschillende organisaties in Palestina die 
lokale gemeenten ondersteunen,  
zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 

2e collecte Liturgie en 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. 
 
Woensdag 8 maart, biddag: 
1e collecte KiA Ghana 
2e collecte Kerk 
 
Vastenactie:  
De vastenactie van Kerk in Actie helpt om stil te 
staan en aandacht te hebben voor mensen dichtbij 
en ver weg. 
Vasten kan betekenen dat je ergens even vanaf ziet 
of dat je juist iets extra’s doet. In de  
Veertigdagentijd kun je elke week op een andere 
manier vasten. Voor deze week is de vastenactie:  
 
Laat de pakketbezorger deze week jouw deur eens 
overslaan. De gemiddelde verzendkosten van een 
pakketje zijn € 3,95. Spaar deze week € 11,85  
(3 x € 3,95) voor het project in Moldavië. 

Graag uw aandacht voor 
Meeleven: 
- Ria Cornelissen uit Ochten heeft een aantal dagen 
in het ziekenhuis gelegen. Zij is weer thuis.  
- Ook Piet van Zetten is in het ziekenhuis geweest. 
- Hermien Zijl is thuisgekomen vanuit Pro Persona 
in Nijmegen. 
 
Jarigen:  
7 maart Mevr. D.J. Koudijs – Krechting  
8 maart Mevr. S.R. Meijer – Burlage 
10 maart Dhr. H. van Deuveren 
 

Maaltijd van de Heer 
Komende zondag, 5 maart, zal in de dienst de 
Maaltijd van de Heer gevierd worden. In deze tijd 
van bezinning delen we de tekenen van Jezus' 
liefde tot het uiterste in zijn weg door het lijden 
heen naar het Leven. Wij breken brood en delen 
wijn/druivensap als teken dat we in Hem mogen 
delen in liefde en genade. We lezen in de dienst 
van de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia 
op de berg om Hem te sterken in zijn weg. 

Woensdag 8 maart Biddag 19.00 
uur (let op, andere aanvangstijd) 

Komende woensdag, 8 maart, is het de biddag 
voor gewas en arbeid. We willen in de avond  
hierbij stilstaan in een korte viering, waar we lezen 
over 'waar je schat is, daar zal ook je hart zijn' uit 
Matteüs 6 en verder klinkt ook psalm 145 in woord 
en zang. Deze dienst begint om 19.00 uur, dit 
i.v.m. de avond van VIS die in Hemmen wordt  
georganiseerd en die om 20.00 uur begint. Deze 
avond over vrouwelijke mystici is de moeite waard 
om naartoe te gaan en ook vanuit de viering zullen 
een aantal mensen naar Hemmen gaan. Dus wie 
mee wil rijden is van harte welkom. 

 

Biddag 8 maart 
Lezingen:  Prediker 2: 20-27 
  Psalm 145: 1-9, 14-18 
  Matteüs 6: 19-23 
 
Liederen: Lied 62: 1,5 

Lied 62: 6 
Lied 145c 
Lied 978 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=4kD6l8wTRdC35IdN8docYA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=nw6r__ZXSEqCXcT4xyyFZg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8ZGtqSrRRYqrF2-FyMQljg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=XalwFapsTkOw3AcDEnVUtQ


 

Thema café 
Eén van de uitkomsten van de gemeenteavond en 
de digitale enquête was de vraag naar een thema-
café op de vrijdagavond. De naam zegt het al, 
verdieping combineren met gezelligheid. Een actu-
eel onderwerp aan de kaak stellen, een spreker  
uitnodigen of een pub quiz spelen, het kan allemaal. 
Met daarnaast volop ruimte voor een gezellige  
ontmoeting onder het genot van een drankje. 
Wie heeft er suggesties voor zo’n avond? Of liever 
nog, wie heeft er interesse om dit samen met een 
paar gemeenteleden op te pakken? Mail of bel dan 
even naar de scriba: scriba@voorhofkesteren.nl  
of 06-83266866. 
 

 
 
 
 

Samen aan tafel op 16 en/of 17 
maart 
Samen eten is niet alleen gezellig maar terwijl je 
met elkaar in gesprek bent kom je mogelijk tot 
mooie en verrassende ontdekkingen. Samen eten 
schept verbondenheid. 
 
Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart is er  
gelegenheid elkaar thuis aan de dis te ontmoeten. 
Aanstaande zondag 5 maart is er nog gelegenheid 
om daarvoor in te tekenen via de lijst in de hal van 
de Voorhof. 
 
Per e-mail kan ook naar  
marievanderpoel@gmail.com . 
 
Annemieke Kronenberg & Màrie van der Poel 

Agenda 
Za 4 maart. de vijfde etappe van de pelgrimsroute: 
de etappe van Driel naar Elst (11,6 km).  
U kunt zich aanmelden bij: justbennis@gmail.com. 
Details, tijdstip en startpunt, etc., volgen na opgave. 
 
Woe 8 maart 10 uur – 11.30 uur: 
 Koffiemorgen 
 
Woe 8 maart 19.00 uur: 

Biddag, Ds. H.W. Bouwman 
 
Zo 12 maart 10:00 uur:  
 Ds. H.W. Bouwman 

Tenslotte 
Hebt u het al genoteerd: de gemeenteavond van 
dinsdag 21 maart? Afgaande op de reacties na  
afloop en de sfeer tijdens de vorige gemeenteavond 
zou het jammer zijn als u er niet bij bent! 
Naar aanleiding van de vorige gemeenteavond  
konden er vooral praktische zaken worden aange-
pakt: de kerkzaal, gespreksgroepen, publiciteit en 
dergelijke. Daarnaast kon er tijdens de avond, en 
via de digitale enquête, een keus worden gemaakt 
uit een groot aantal woorden; welke van die woor-
den van belang zijn voor ons als Voorhofgemeente. 
De belangrijkste woorden die daaruit naar voren zijn 
gekomen, zullen op de komende gemeenteavond 
centraal staan. Die zeggen iets over wie wij (willen) 
zijn. Mooi om daar met elkaar over na te denken, 
dus zorg dat u erbij bent! 

Alternatieve markt in mei 
U hebt al een paar keer kunnen lezen dat de rom-
melmarkt in mei niet doorgaat. Nu hebben we geen 
rommel meer te verhandelen, maar we brainstor-
men over kleinschalige acties die wel kunnen. Het 
doel is niet meer zoveel mogelijk winst maar vooral 
een gezellige gemeentedag met een open deur 
naar buiten. Er zijn al verschillende ideeën, b.v. een 
koffermarkt verkoop en “Samen soepen” 
 
Houd a.u.b. 13 mei vrij voor de Voorhof.  
Suggesties kunt u vast kwijt bij Grada van Harten,  
0488-481156, gharten@xs4ll.com.  
 
Het is niet de bedoeling dat het voor 1 persoon de 
kar trekken wordt; we gaan uit van minstens een 
vierspan. Ook enthousiast? Informeer of meld u, 
liefst allebei. 
 
Wordt vervolgd. 

Van de Werkgroep VIS 
Internationale Vrouwendag:  
De stem van vrouwelijke mystici 

Woensdagavond 8 maart om 20.00 uur in het  

Zendingslokaal te Hemmen. 

Op woensdag 8 maart is het Internationale  
Vrouwendag. Deze dag staat elk jaar in het teken 
van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal 
ter wereld. De Werkgroep VIS heeft juist op deze 
belangrijke dag een activiteit georganiseerd waarbij 
vrouwen in de hoofdrol staan: De stem van  
vrouwelijke mystici. Op deze avond staan enkele 
middeleeuwse vrouwen in de schijnwerpers,  
vrouwen met een boodschap die voor ons nog 
steeds relevant is. Zij bieden ons een verfrissende 

kijk op de mens, kerk, maatschappij en God. 

De avond wordt ingeleid door Marga Zwiggelaar, 
dominicanes in Nijmegen. Zij doet bij het Titus 
Brandsma Instituut onderzoek naar vrouwenmystiek 

in de hoge middeleeuwen. 

Vrouwen én mannen: van harte uitgenodigd!! Neem 
gerust ook uw buurvrouw of -man mee.  

U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier 
dat u in het Gele Boekje vindt, of via  
aanmeldengeleboekje@gmail.com.  

 

mailto:scriba@voorhofkesteren.nl
mailto:marievanderpoel@gmail.com
mailto:justbennis@gmail.com
mailto:aanmeldengeleboekje@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  
 

 

Spaaractie Plus 
De spaaractie voor het boodschappenpakket van 
de Plus is dankzij alle lieve Voorhoffers een heel 
groot succes geworden. Met elkaar hebben we 25 
pakketten kunnen ophalen en wegbrengen naar  
gezinnen bij wie dit cadeau heel welkom is.  
Heel hartelijk dank voor  uw moeite en heel hartelijk 
dank aan onze Plus! ! 

Meedenkers gezocht 
 

De Protestantse Kerk werkt aan een nieuw idee om 
gezinnen met kinderen te inspireren. Daarvoor zijn 
de organisatoren op zoek naar opvoeders van  
kinderen van 4 t/m 10 jaar die mee willen denken 
tijdens een toetjesavond in Utrecht, op dinsdag 7 
maart of donderdag 30 maart van 19.30 uur tot 
22.00 uur. Deelnemers ontvangen een reiskosten-
vergoeding en bol.com-cadeaubon ter waarde van 
30 euro. Wie mee wil doen kan zich hier Aanmelden 
 

 

mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
file:///C:/Users/Ricky/Documents/anita/voorhof/nieuwsbrief/interim@voorhofkesteren.nl
file:///C:/Users/Ricky/Documents/anita/voorhof/nieuwsbrief/pastoraat@voorhofkesteren.nl
mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl
http://www.voorhofkesteren.nl/
https://forms.gle/Cc931qKjCYqoRKfB9
http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl
mailto:predikant@voorhofkesteren.nl
mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl
mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl
http://www.voorhofkesteren.nl/
https://click.online.protestantsekerk.nl/?qs=6a24e82ae87ee4d92eb2ae3544941f9cff60034a816f6c6f287c9e3e05ddbf73f6fe536448531549ba002e85761623d1aaf6d34eb1b399f59d323ac0efbfaea4

