
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 276 - zondag 22 mei 2022  

Welkom! 
Zondag 22 mei 2022, 10:00 uur 
6e van Pasen, Rogate 
Dienst van Schrift en Tafel,  
m.m.v. het Voorhofkoor o.l.v. Lisette van de Loo 

Voorganger : Ds.Henriëtte  Bouwman 
Lectrix : Elisabeth van der Lugt 
Organist : Patrick van der Vegt 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
Lezingen: Joël 2: 21-27 
 Johannes 14: 23-29 

Liederen: Lied 961  
 Lied 287: 1, 2, 4, 5  
 Kyrië in canon met koor 
 Lied 66: 1, 7 
 Lied 421  
 Lied 368f responsie 
 Lied 385  
 Lied 568a  
 Lied 423  

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Maaltijd van de Heer 
Deze zondag zullen we de Maaltijd van de Heer 
vieren en zo de gemeenschap delen van Jezus' 
liefde en leven voor ons. Iedereen is welkom om 
hierin mee te delen. 
Al lopend en zingend mogen we brood en wijn of 
druivensap tot ons nemen. Voor wie liever niet 
meeloopt, kan al vanaf het begin van de dienst 
plaats nemen in de daartoe gereserveerde rijen in 
het vak voor de liturgische tafel. De predikant en di-
akenen zullen bij u en jou langskomen met brood 
en wijn/druivensap.  
Wil iemand liever geen brood en wijn ontvangen, 
maar wel meelopen, geef dat dan aan door een 
hand op je hart te leggen. Je kunt dan ook een 
handoplegging krijgen van de predikant. 
 
 
 
 

Graag uw aandacht voor 
Meeleven: 
Afgelopen week is Marry van Kalkeren - Bosch 
weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We hopen 
op een goed herstel voor haar. 

Overleden: Afgelopen woensdag is in het Oranje 
Nassau Oord in Wageningen Mw. Willempje  
Christina (Willy) van der Schaft - van de  
Zandschulp overleden in de leeftijd van 88 jaar.  
Komende dinsdag zal er een besloten uitvaart zijn 

in het crematorium in Tiel. 

Jarigen: 
25 mei Mevr. A. de Ru - van der Els 
26 mei Mevr. H.B.J. Puijk - Peterse 
 
 

Koffieochtend 
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur 
tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor 
een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om 
even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt genieten 

van een lekker kopje Voorhofkoffie met een koekje! 

Fietsen op Hemelsvaartdag 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei gaan we 
traditiegetrouw fietsen. 

Om 7 uur in de ochtend wordt er vanaf De  
Voorhof een route gefietst met onderweg een paar 
korte meditatieve stops.  
Bij terugkomst in De Voorhof is er koffie en  
krentenbol en om 9 uur zal er een ochtendgebed 
gehouden worden. Hebt u geen zin om zo vroeg uit 
de veren te komen dan kunt u de fietstocht ook 
nog na de dienst of op een ander moment fietsen. 

Kerkdiensten  
Do 26 mei 2022, 09:00 uur:  

Ds.Henriëtte  Bouwman 
Zo 29 mei 2022, 10:00 uur:  

Ds.A.L.  Rijken-Hoevens, Veenendaal 
Zo 5 jun 2022, 10:00 uur:  

Ds.Henriëtte  Bouwman, Openluchtdienst 
 

Helpen en bakken voor 

openluchtdienst Pinksteren 
Met Pinksteren, 5 juni, zal er om 1.00 uur een 
openluchtdienst gehouden worden bij de familie 
Olthof aan de Tielsestraat 75 in Opheusden. Er 
wordt voor van alles gezorgd en de  
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Maar we hebben nog wat extra handen nodig 
rondom die dag en op de dag zelf om alles in 
goede banen te leiden en spullen te brengen of te 
halen. Vele handen maken licht werk, dus als jij wilt 
helpen kun je dat Mientje Weijman  
(0611483414) laten weten. 
Het zou heel leuk zijn als we bij de koffie allemaal 
eigen baksels kunnen delen. Dus heel graag een 
cake of koek of taart bakken om met Pinksteren bij 
de koffie te serveren. Geef ook aan Mientje door 
als je wat wilt bakken. 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events


 

 
 

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: PKN Missionair werk. 
 
2e collecte: Kerk. 
 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek ra-
bobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het be-
drag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te 
kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling. 
 

Colofon 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk 
woensdag om 18.00 uur inleveren via  
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  

Pastorale zorg: ds. Henriëtte Bouwman 
werkdagen dinsdag t/m vrijdag 
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 

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

Tenslotte 
Een woord dat geruime tijd ons doen en laten voor 
een groot deel bepaalde is opgeborgen: corona-
maatregelen. Daardoor is er nu voor van alles weer 
een ‘eerste keer’, ook in deze week: het Voorhof-
koor in de kerkdienst, vieren van de Maaltijd van de 
Heer op zondagochtend, dauwtrappen op Hemel-
vaartsdag en het aansluitende ochtendgebed. Sa-
men gemeentezijn krijgt weer vorm en daar zijn wij 
met elkaar dankbaar voor en blij om! 

Meehelpen voor Suriname 

Via de stichting Zorg Samen Voor Suriname gaat er 
begin volgende maand nog een keer een  
container met hulpgoederen naar dat land.  

Wie helpt mij zoveel mogelijk om spullen in te  
verzamelen? Het gaat om kinderkleding,  
linnengoed, keukenspullen, levensmiddelen, 
maandverband, zeep, tandpasta, enz. S.v.p. geen 
breekbare spullen en ook geen levensmiddelen die 
tegen of over de einddatum zijn. Ook bruikbare 
schoenen, tassen en speelgoed zijn welkom.  

Inleveren in de hal van de kerk. 

Straks wat helpers om in te pakken kunnen we  
zeker ook goed gebruiken, evenals een donatie. 
Overmaken naar NL22RABO0347916252 t.n.v. 
W.M. Coutinho met vermelding van Actie Suriname. 

Namens de mensen in Suriname: alvast bedankt! 
Wilma Coutinho (of 06 – 48 79 65 23 of 
wm.wongsikwie@gmail.com) 
 
 

Slotvoorstelling: 
Alle Zeven Goed! 

Aanstaande zondag sluiten we het VIS-seizoen van 
2021-2022 af met de muzikale theatervoorstelling 
Alle Zeven Goed!  
Deze voorstelling gaat over het uiterst actuele 
thema: De zeven werken van barmhartigheid.   
Muzikaal begeleid door Dirk Overbeek (accordeon, 
keyboard) presenteert verhalenverteller en  
kerkjournalist Kees Posthumus de zeven werken 

voor mensen van hier en nu.  

Inloop en koffie vanaf 19.00 uur. Het is fijn wanneer 
u zich van te voren aanmeldt via een telefoontje 
naar Marijke (tel: 06-12195936), maar u mag ook 
op het laatste moment besluiten om te komen.  

U bent van harte welkom! 

Namens de Werkgroep VIS, 
 
Marijke van Dijk 

Ring Tiel – Joodse feesten 
Op donderdag 2 juni is er een bijeenkomst van de 
ring Tiel. Alle kerkenraden van voorheen de classis 
Tiel zijn hiervoor uitgenodigd. Ook gemeenteleden 
zijn van harte welkom. In de ring draait het om ont-
moeting en geloofsgesprek tussen de gemeenten in 
de regio. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u 
klaar in de Lambertuskerk te Buren. Het trio ‘Wilde 
Eend’ brengt een muzikaal programma rond Joodse 
feesten. Verschillende feesten in het kerkelijke jaar, 
zoals Pasen en Pinksteren, staan in nauw verband 
met de Joodse traditie. In de pauze is er gelegen-
heid om met elkaar uit te wisselen wat het vieren 
van de feesten in het kerkelijke jaar voor ons bete-
kent. Via de scriba van uw gemeente kunt u zich 
opgeven voor deze avond. 

TIP U kunt goed parkeren op de Molenwal. Dan 
bent u zo bij de kerk.  
Ook op de Onderdreef is parkeergelegenheid en bij 
de rotonde op de Tielse weg. 

Eventuele opgave voor deelname (ook van de leden 
van de Kerkenraad) zie zie ik tegemoet voor 27 mei. 
[Van ds Henriëtte Bouwman is mij bekend dat ze 
plannen heeft, m.a.w. de teller staat al op 1. 

Met vriendelijke groet, 
  
Màrie van der Poel 
Scriba De Voorhof 

Bloem voor examenkandidaten 

Afgelopen week zijn de schoolexamens begonnen. 
Ze duren ongeveer twee weken. Om de examen-
kandidaten een hart onder de riem te steken willen 
we hen een bloem geven.  Op 29 mei, dan zijn de 
examens (bijna) voorbij, zal er in de kerk een vaas 
met bloemen staan. Een ieder die een jongere kent 
die dan twee weken op de uitslag zit te wachten 
mag  een bloem meenemen om hen namens  
'De Voorhof' veel sterkte en succes te wensen.  
Hopelijk is de vaas snel leeg. 
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