
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 319 - zondag 19 maart 2023  

Welkom! 
 
Zondag 19 maart 2023, 10.00 uur 
4e zondag in de 40 dagen, Laetare 
 

Voorganger:  
Ds. H.A. de Bruin – Messelink, Culemborg 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Lezingen: 1Samuël 16: 1-13 
  Johannes 9: 1-13 
 

Liederen:` Psalm 122: 1 en 2 
  Lied 546: 1, 3 en 4 
  Lied 23c 
  Lied 534 
  Lied 1005 
  Lied 909: 1 en 2 
 

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte PKN missionair werk 
 

2e collecte Kerk 
 

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Ra-
bobank', 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 
 
Jarige: 
26 maart dhr. A. van Dijk 

Agenda 
 
Vrijdag 17 maart 14.00-20.00 uur en  
zaterdag 18 maart 9.30-12.00 uur 
 Kledingmarkt 
 

Dinsdag 21 maart 20.00 uur 
 Gemeenteavond 
 

Woensdag 22 maart 10.00-11.30 uur 
 Koffiemorgen 
 

Vrijdag 24 maart 14.30-20.30 uur en 
zaterdag 25 maart 10.30-16.30 uur 
 Quilt tentoonstelling 
 

Zondag 26 maart 10.00 uur 
 ds. Henriëtte Bouwman  

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

Horloge gevonden 
 
Het horloge op de foto is gevonden in  
De Voorhof. De eigenaar kan contact opnemen 
met Jan van Eldik. 
 

 

Hulpvraag vervoer 
 
Wie uit de Voorhof gemeenschap kan  
dinsdag 21 maart hulp bieden door  
Haile uit Dodewaard te rijden naar het UMC in 
Utrecht. Hij moet daar voor een oogbehandeling 
zijn om 9.30 uur. 
 
De diaconie is bereid de reiskosten ad € 0,21 per 
km te vergoeden. 
Graag contact met Maarten van Woerden , 
telefoon 06 22694679 of  
maarten.vanwoerden@gmail.com.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=oQ_AZXQuSVunXv4kp3cfiw&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=2Q_RfNiyQNmxCglCtOXkNw
mailto:maarten.vanwoerden@gmail.com


 

Tenslotte 
 
Een veel gehoorde wens op de vorige gemeen-
teavond was: meer gebruikmaken van ons kerk-
gebouw. Het valt niet altijd op als wensen ver-
vuld worden. Daarom is het soms goed dat nog 
even te benoemen. 
 

Vorige week zondagmiddag was de Karenge-
meente te gast in De Voorhof voor hun maande-
lijkse dienst met daarbij jongeren activiteiten en 
een maaltijd. 
 

Deze week was De Voorhof het toneel van alle 
voorbereidingen voor de kledingbeurs die deze 
vrijdag en zaterdag plaatsvindt. 
 

Komende woensdag starten de voorbereidingen 
voor de grote Quilt-tentoonstelling van volgend 
weekend, waar van heinde en ver belangstellen-
den op af komen. 
 

Er is dus van alles te doen op allerlei vlak in ons 
kerkgebouw, deze maand. Mooi dat het kan en 
dat het dan ook gebeurt! 
 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk  
woensdag 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  
 

 

Quilt tentoonstelling 
 
Op vrijdag, 24 en zaterdag, 25 maart a.s. 
staat de Voorhof in het teken van  
 
             Kijken met andere ogen 
 
door de quilttentoonstelling die er georganiseerd 
wordt door de inmiddels 30-jarige Voorhof-quilt-
groep. Er is enthousiast gewerkt door veel leden 
om er een gevarieerde, veelzijdige en verras-
sende expositie van te maken. De entree is gratis 
maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk heel wel-
kom. Er is koffie en thee met ambachtelijk lek-
kers verkrijgbaar tegen een luttel bedrag. Ook is 
er een verloting met vele leuke prijzen, zijn er 
quilttijdschriften te koop en kunnen er stoffen en 
quiltbenodigdheden gekocht of besteld worden 
bij 'Marries Atelier' uit Rhenen. 
 
Op vrijdag bent u welkom tussen 14.30 en 20.30 
uur en op zaterdag tussen 10.30 en 16.30 uur. 
Zegt het voort! 
 
Contactpersonen:  
Annie van der Meulen en  
Ellie Buizer (06 38745797) 
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