
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 293 - zondag 18 september 2022  

Welkom! 
 
Zondag 18 september 2022, 10:30 uur 
1e van de herfst 
 
Startzondag, 40 jaar Voorhof 
Predikant: Ds. Henriëtte  Bouwman en  
Ds. Henk  Schouten, Leiden 
 
Vanaf 9.45 uur inloop met koffie. Na de dienst is 
er een hapje en drankje en we sluiten af met een 

lunch. 

Over de dienst  
 

Lezingen: Matteüs 13: 31-33, 44-46 
 

Liederen: Lied 118: 7, 9, 10  

 Lied 146a: 1 

 Gezang 971: 1,2 

 Lied 706: 1 

 Lied 295 

 Lied 416 

 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Graag uw aandacht voor 
 
Jarigen:  
19 september Mevr. H. Weijman – Molenaar 
24 september mevr. J.P. van Lith – Nout 
 
 

Agenda 
 
Zo 25 sept 2022, 10.00 uur kerkdienst: 
  Ds. A.E.I. (Aafke) Zaal uit Beuningen 
 
Woe 28 sept 10.00 tot 11.30 uur koffieochtend. 

18 september Startzondag  

Jubileum 40 jaar Voorhof 
 
Komende zondag is er de startzondag die in het 
teken staat van het 40 jarig jubileum van De 
Voorhof en het jaarthema van de PKN  
'Aan Tafel'.  
 
We gaan een stukje terug in de tijd met ds. Henk 
Schouten die aan de dienst mee zal werken en 
we kijken ook vooruit naar de toekomst,  
de volgende 40 jaar. We vieren onze eigen  
levendige en veelkleurige gemeente. 
 
Het Voorhofkoor, dat 20 jaar bestaat, zingt in de 
dienst en er is van alles voor en na de dienst te 
beleven. Jij komt toch ook, we zien naar je uit! 
 
Programma: 
Vanaf 9.45 uur is er inloop met koffie 
10.30 uur begint de dienst 
 
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting met 
hapje en drankje 
De afsluitende lunch is voor iedereen die wil. 
Er is een kleine tentoonstelling met foto's en an-
dere documenten. 
Deze is ook in de week daarop te zien op  
woensdagochtend 21 en zaterdagmiddag 24 
september.  

 

 

Helaas in oktober geen kleding 
markt!!!! 

 
Door ziekte van een teamlid is besloten om op 
de geplande datum van 14/15 oktober geen  
kledingmarkt te houden. We hopen dat het  
herstel voorspoedig verloopt zodat er misschien 
later in het jaar alsnog een markt gehouden kan 
worden.  
Het spijt ons zeer, maar het is voor nu niet  
anders.  
 
Het kledingmarkt team 

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: Syrie 
 
2e collecte: Liturgie en Eredienst 
 
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. 
 
 
 

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 
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 
 

Tenslotte 
 
Veertig jaar Voorhof vieren wij dit weekend.  
Een mooi moment om terug te kijken en  
herinneringen op te halen. Veel is er gedeeld 
aan lief en leed in die veertig jaar en veel is er 
gebeurd op allerlei vlak. 
Vogels van velerlei komaf huizen er in dit  
kerkgebouw en zij vormen met elkaar een  
boeiende en kleurrijke gemeente. Dat is het 
waard om gevierd te worden! 
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