
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  Nummer 312  - zondag 29 januari 2023  
  

Welkom! 

 
Zondag 29 januari 2023, 10.00 uur 
4e zondag na Epifanie   
 
Voorganger : Ds. N. van Tellingen, Rhenen 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Kalender 
 
Woensdag  1 februari 10.00 – 11.30 uur  

Koffiemorgen 
 
Zondag 5 februari 10.00 uur 
 Ds. Henriëtte Bouwman 
 

 
 
 
 

Over de dienst  
 
Lezingen : Jeremia 1: 4 - 10 
   Mattheüs 16: 13 - 28 
 
Liederen : Lied 275 
   Lied 118: 1, 10 
   Lied 513: 2, 3 
   Lied 941 
   Lied 653: 1, 5. 7 
   Lied 425 
 
    
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte PKN kind en jongere 

 
2e collecte Kerk 

 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek 
rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het 
bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw 
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de 
betaling. 
 
 

Graag uw aandacht voor 
 
Meeleven met:  

 
Jenny van Zetten ondergaat komende dinsdag 
een zware operatie aan haar rug in het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.  
 
Jenny van Eldik wordt komende maandag aan 
haar hand geopereerd en zal daarna twee weken 
voor herstel in een zorgcentrum in Zeist verblij-
ven. 
 
We wensen hen beiden sterkte met de operatie 
en het herstel. 
 
Jarige: 
 
4-feb De heer D.J. Verwoert,  

Hoog water 
 
Door de hevige regenval de laatste tijd is er 
extreem hoog water in de kruipruimte onder de 
kerk.  
Daardoor is een stroomstoring naar de berging 
achter de kerk ontstaan.  
Hierdoor is ook de schijnwerper niet meer actief. 
Het blijft daar dus voorlopig donker in de avond-
uren. 
Zodra de elektricien weer in de kruipruimte kan, 
zal deze storing worden verholpen.  
Excuses voor dit ongemak 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=z-rVBrVVQq-m1kQWG6FdTg&qsl_reqcnt=1
file:///C:/Users/eigenaar/Desktop/Voorhof%202023/Nieuwe%20map%201/NB%20sjabloon.docx
file:///C:/Users/eigenaar/Desktop/Voorhof%202023/Nieuwe%20map%201/NB%20sjabloon.docx
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sNTtsmPtR2yGox-cgwGjiA


 

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, Opheusden, 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 aanwezig in De Voorhof. 
 
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, 4041 XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

Digitale Rondom de Voorhof 
 
In de nieuwsbrief van vorige week werkte de link 
om over te stappen van de papieren versie van 
ons kerkblad naar de ‘digitale Rondom’ niet 
goed.  
Nu zou die wel moeten werken.  
Dus wilt u Rondom de Voorhof in het vervolg ook 
digitaawl ontvangen, laat het dan eten via 
rdv.voorhofkesteren@gmail.com. 
 

Tenslotte 
 
Deze zondag, 29 januari, is de nationale  
Holocaust herdenking bij het Spiegelmonument 
in Amsterdam.  
De afgelopen week werd de uitslag gepubliceerd 
van een Amerikaans onderzoek onder Neder-
landse jongeren.  
Hieruit blijkt dat ongeveer een kwart van de be-
treffende leeftijdgroep niet gelooft dat de holo-
caust werkelijk heeft plaatsgevonden of dat die 
sterk overdreven wordt. 
Het afgelopen jaar is ook internationaal pijnlijk 
duidelijk geworden dat het belang van herdenkin-
gen zoals die bij het Spiegelmonument nog on-
verminderd groot is; zeker nu er steeds minder 
overlevenden zijn van hen die de gruwelen van 
de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt. 
De uitdrukking ‘Opdat wij niet vergeten’ heeft 
duidelijk nog niets aan actualiteit ingeboet.  
Het is goed om daarbij stil te staan. 
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