
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 318 - zondag 12 maart 2023   

Welkom! 
 

Zondag 12 maart 2023, 10.00 uur 
3e zondag 40-dagen – Oculi 

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman  
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 

Lezingen: Johannes 4  
 
Liederen:’ Lied 25a: 1 
      Lied 25a: 2 
      Lied 929  
      Lied 301c 
      Lied 653: 1, 3, en 7 
      Lied 605 
       Lied 368d 
      Lied 321 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 

1e collecte:  KiA Binnenlands diaconaat 
2e collecte: Jeugd werk 
 
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. 
 
Binnenlands diaconaat 
Omzien naar gevangenen in Nederland. 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedeti-
neerd en zitten een korte of langere gevangenis-
straf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken 
we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun fami-
lie een helpende hand om te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in 
Nederland die omzien naar gevangen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de 
detentie, maar een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, partner 
van Kerk in Actie, die speciale herfstweken  
organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun 
gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en  
samen weer even iets van het echte gezinsleven 
kunnen ervaren. 

Graag uw aandacht voor 
 

Meeleven:  
- Teuni Kars is thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
   Ze zal in de komende tijd moeten leren  
   omgaan met de neoblaas. 
-  Bij Riet van Dijk zijn afgelopen week stents  
   geplaatst en ze hoopt zich hierdoor weer beter 
   te voelen. 
 
Jarigen: 
13 maart Dhr. A. Voorbij 
14 maart Mw. B.A. Aal-Slettenhaar 
17 maart P. van de Peppel 
19 maart P. van Zetten 

Agenda 
 
Woensdag 15 maart 10.00 – 11.30 uur 
Koffiemorgen 
 
Vrijdag    17 maart 14.00 – 20.00 uur 
Kledingmarkt 
 
Zaterdag 18 maart 9.30 – 12.00 uur 
Kledingmarkt 
 
Zondag 19 maart 10.00 uur 
 Ds.H.A. de Bruin-Messelink, Culemborg 
 
 

Vastenactie: 
 
De vastenactie van Kerk in Actie helpt om stil te 
staan en aandacht te hebben voor mensen dicht-
bij 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. Zet deze week de 
thermostaat (nog) een graadje lager. Elke graad 
lager bespaart ongeveer 7 procent verwarmings-
kosten. Spaar deze week € 6 (€ 1 per vasten-
dag) voor het project in Moldavië. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=p2QmrVMuRLy9ZSoUtD4k_w&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=rm0WSwL4TYmKM7xEtPbJIQ


 

40 dagen tijd/vespers stille 

week 
 
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 ge-
dicht of passende tekst? 
Laat het weten aan: 
 ds. Henriëtte Bouwman of Aleke van Vuren. 
 
 
 

 
 

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 Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06  
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl   
Website: www.voorhofkesteren.nl  
 

 

Tenslotte 
 

Deze zondag, 12 maart, is er ‘s middags weer 
een dienst van de Karengemeenschap in De 
Voorhof. Dat is elke tweede zondag van de 
maand het geval. Mooi dat ons kerkgebouw op 
die zondagen wat meer gebruikt wordt! 
Wie belangstelling heeft kan tussen 14.00 en 
16.30 uur even binnen lopen en (een deel van) 
de dienst meebeleven. Tegelijk zijn er die 
middag ook activiteiten voor de kinderen, zoals 
catechisatie, en wordt er gegeten en 
gedronken. 
Een andere vorm van kerkdienst dan wij 
doorgaans gewend zijn, maar zeker de moeite 
waard om eens mee te maken. 

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. 

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 
reiskostenvergoeding en bol.com-cadeaubon 
ter waarde van 30 euro. Wie mee wil doen kan 
zich hier Aanmelden 

Gemeenteavond 21 maart 
 
U hebt het natuurlijk al lang in de agenda 
staan, de gemeenteavond van dinsdag 21 
maart. Vanaf 19.30 uur is er koffie, de avond 
begint om 20.00 uur. Er worden geen speciale 
uitnodigingen verstuurd of rondgebracht, want 
iedereen die De Voorhof een warm hart 
toedraagt en mee wil bouwen aan ‘onze’ 
toekomst is van harte welkom. Opgeven voor 
deze avond is dan ook niet nodig. 

Alternatieve markt in mei  
 
U hebt al een paar keer kunnen lezen dat de 
rommelmarkt in mei niet doorgaat. Nu hebben 
we geen rommel meer te verhandelen, maar we 
brainstormen 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 ver-
schillende 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. 
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