
 
   NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
                      nummer 320 - zondag 26 maart 2023   

Welkom! 
 

Zondag 26 maart 10.00 uur 
5e zondag in de 40 dagen: Judica 
 
Voorganger: Ds. N.van Tellingen, Rhenen 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 

Over de dienst  
 

Lezingen: Filippenzen 2: 5 - 11 
Johannes 12 : 20 -36 ( uit NBV21) 

 
Liederen:`  Lied 213: 1, 2, 5  

Lied 301c  
Lied 319: 1, 5, 6, 7  
Lied 43: 1, 3, 5  
Lied 650: 1, 2, 3, 6, 7  
Lied 543   

 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  Kerk en Schooldienst  

Palmzondag 
 
Volgende week zondag, 2 april, zal er een  
kerk- en schooldienst zijn met Het Kompas in 
Kesteren. Het is palmzondag en het begin van 
de Stille Week. De Palmpasenstok is een stok 
met een verhaal en dat verhaal gaan we in de 
dienst vertellen. En zo vieren we Jezus' feeste-
lijke intocht, maar vertellen ook door verschil-
lende invalshoeken het verhaal van Jezus lijden 
en sterven en zijn nieuwe begin. Een afwisse-
lende dienst voor iedereen, welkom allemaal. 
 
 
 
 

Collectes 
 

1e collecte : KiA Bangladesh 
 
2e collecte : Pastoraat 
 

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: 
2 april Mevr. W. Riemsdijk- Taken 
2 april Dhr. K. Hoornveld 
 

Agenda 
 

Woensdag 29 maart 10.00 – 11.30 uur 
Koffiemorgen 
 

Vrijdag 31 maart 18.00 uur 
 Eetgroep voor alleengaanden 
 Zaal open 17.30 uur 
 

Zaterdag 1 april 10.00 uur 
              Wegen met Zegen, Elst naar Huissen 
 
Zondag 2 april 10.00 uur Kerk- en schooldienst 

Ds. H.W. Bouwman 
Palm- en Passiezondag 

Avondmaal op  

Witte Donderdag 6 april 
 
Het is al jaren de traditie om het avondmaal op 
Witte Donderdag in een echte kring te vieren in 
onze Voorhof. 
Voor degene die echt niet naar de kerk kunnen  
komen is er de mogelijkheid om het avondmaal  
online mee te vieren.  
Je ontvangt dan een tasje met toebehoren thuis. 
 
Opgeven hiervoor kan bij Henriëtte Bouwman   

predikant@voorhofkesteren.nl  
of bij diaken Coby van Beek  

reuzeke@hetnet.nl 

 
 

Eetgroep voor alleengaanden 

 
Vrijdag 31 maart is er weer eetgroep voor alleen-
gaanden in de Voorhof. 
Ook “jongere” mensen die alleengaand zijn mo-
gen aanschuiven! 
We beginnen om klokslag 6 uur met de maaltijd 
en vanaf kwart voor 6 schenken we de glazen 
vol. Deze keer gaat Grada ons ook nog trakteren 
op een verhaal. 
Wees welkom! 
 
Informatie bij Aleke, tel. 0488442894. 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=rWrAfvKZTQSXZAUv_pH0Ew
file:///C:/Users/eigenaar/Desktop/Voorhof%202023/NB%20sjabloon%20Dini.docx
https://www.gele-boekje.nl/events/wegen-met-zegen/
mailto:predikant@voorhofkesteren.nl
mailto:reuzeke@hetnet.nl


 

24 EN 25 MAART 2023 

QUILTEXPOSITIE 

 
Rondom het thema: Kijken met andere ogen 
 
De quiltgroep van de Voorhof, die dit jaar haar 
30-jarig bestaan viert, nodigt u graag uit om te  
komen kijken naar de werkstukken die met veel  
plezier en enthousiasme door de leden gemaakt 
zijn. 
 

De quilts hebben te maken met 
“anders kijken naar….” 

 
Productie en hergebruik van textiel. 
Niets is zonder waarde. 
Spreekwoorden en taalgrapjes… 
Quilten voor de ander, artquilts, maar ook oude  
patronen in traditionele en moderne jasjes… 
Uitproberen, experimenteren, onderzoeken en 
toepassen; schilderen met lapjes... 
 
Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
om de onkosten te dekken is natuurlijk van harte 
welkom! 
Koffie/thee en lekkers staan klaar! 
 
DE VOORHOF 
Nedereindsestraat 30c 
Kesteren 
Vrijdag 24 maart:      14.30 - 20.30 uur 
Zaterdag 25 maart:   10.30 - 16.30 uur 
 

 

OP NAAR 13 MEI 
 
Het zindert in de Voorhof. Nadat bekend werd 
dat er geen rommel genoeg was voor de voor-
jaarsmarkt bedachten we dat een kleinschalig 
evenement misschien wel te realiseren was.  
Niet gaan voor de financiële winst maar voor  
ontmoetingen tussen gemeenteleden en  men-
sen van buiten.  
Veronderstel dat het mooi weer is, dan kunnen 
we binnen en buiten een gezellige sfeer creëren. 
Bij slecht weer gewoon binnen.  
 

Genoemde ideeën o.a.: 
 
Samen soepen. 
Kofferbakverkoop, opbrengst voor de Voorhof, 
niet verkocht is mee terugnemen. 
Kleedjesmarkt, idem. 
Terrassen binnen en buiten met koffie en wat 
lekkers. 
Muziek door Bart Roest. 
Miniloterij. Bij Ans Mager zijn prijzen opgeslagen. 
Kleding, onverkochte mooie stukken van de kle-
dingmarkt. 
Boeken, puzzels en kaartenverkoop. 
Advocaat? 
 
Kom a.u.b. met ideeën. Het moet een dag wor-
den van ons allemaal.  
We rekenen bescheiden prijzen voor de con-
sumpties, want een beetje geld maken zou wel 
leuk zijn.   
Begin april willen we een samenkomst organise-
ren met ieder die al heeft aangegeven mee te 
willen doen, + anderen die nieuwsgierig zijn en 
wellicht aan willen sluiten. Er zijn nog mensen 
nodig natuurlijk.  
Vanaf nu houden we u middels de Nieuwsbrief 
zo goed mogelijk op de hoogte.  
Zegt het voort.  
 
Er is een vergunning aangevraagd bij de ge-
meente Neder Betuwe.  
 
Contactpersoon: Grada van Harten.  
Tel.: 0488 481156.  
Email:  gharten@xs4all.nl  
 
 
 

mailto:gharten@xs4all.nl


 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag 
18.00 uur ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  
Interimpredikant: 

ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag) 
tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl 
Pastorale zorg: pastoraat@voorhofkesteren.nl 
- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51 
- Willeke de Jongh,   tel. 0488 – 75 07 11 
 
De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Op-
heusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN. 
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 482606 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl 
Website: www.voorhofkesteren.nl  
 

Dringende oproep 
 
Heb jij een paar uur in een paar weken tijd om thuis 
iets voor de kerk te doen? En ben je een beetje han-
dig met Word? Dan ben jij degene die wij zoeken! We 
zijn dringend op zoek naar een paar helpende han-
den die ons kunnen helpen bij het maken van de 
nieuwsbrief. Je hoeft zelf geen stukjes te schrijven, 
die worden aangeleverd door anderen. Het gaat om 
het in elkaar zetten en het versturen. 
Helaas is ons groepje weer kleiner geworden dus ie-
mand erbij is zeer gewenst. Voor meer informatie kun 
je een berichtje sturen naar de redactie (zie colofon). 
Je bent welkom! 

 
 

Voor de kinderen  
 
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 

 

Collectes  

 
1e collecte: Wereldvoedseldag, Landbouw Rwanda  
        (Kerk in Actie)  
2e collecte: Pastoraat  
 
Met zusters werken aan voldoende eten in 
Rwanda. 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwan-
dese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij 
kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We 
verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. 
Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverze-
kering en de school voor mijn drie kinderen betalen 
en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De 
Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen 
aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan weg-
spoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete 
aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: au-
bergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, 
die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu 
hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. 
Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als 
Evariste worden gekoppeld aan een professionele 
boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één 
boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we 
uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. Zie 
ook www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 
 
Bij het verlaten van de kerk kunt u uw bijdrage de-
poneren in de schalen die bij de uitgang staan. 
Komt u niet naar de kerk, dan kunt u uw collecte-
bonnen in een envelop deponeren in de brievenbus 
van  
De Voorhof of uw bijdrage overmaken naar  
NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Voorhofgemeente.  
In beide gevallen het doel vermelden waaraan u wilt 
bijdragen. 
 

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 

 
Middenin de veertigdagentijd, een tijd van bezin-
ning, was afgelopen dinsdag de gemeenteavond. 
Een avond met ook veel bezinning.  
Deze avond stond in het kader van de toekomst 
van onze Voorhofgemeente. Nadenken en spre-
ken over onze identiteit stond die avond centraal. 
In een select gezelschap werd er diepgaand ge-
sproken over de kernwoorden die bij de vorige 
gemeenteavond en uit de digitale enquête naar 
voren waren gekomen.  
Er was een goede en positieve sfeer op deze, 
volgens de aanwezigen, zeer waardevolle 
avond. ‘Fijn dat wij weer eens echt met elkaar in 
gesprek konden gaan over wezenlijke dingen. 
Dat moeten we vaker doen’, was een veel ge-
maakte opmerking. Met de uitkomsten van deze 
avond gaat de kerkenraad verder aan de slag 
om weer een stap te zetten richting ‘onze’ toe-
komst. 
 

Kledingmarkt 

 
Wat een mooie opbrengst!  
 
Bijna € 3.000,00 ! 
 
Wat was er veel mooie kleding! 
Wat was er veel over! 
En daarom ook: Wat mooi dat we ongeveer 
30 zakken ‘te veel om te bewaren’ hadden 
en we die maandagmorgen konden bezor-
gen bij de kledingbank aan de Grotebrugse 
Grintweg in Tiel! 
Daar vinden ze weer een nieuwe eigenaar/ 
eigenares. 
Zo mooi kan het zijn! 
 
Hartelijke groet van de  
kledingmarkt commissie 
 
 

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/

