
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 304- zondag 4 december 2022   

Welkom! 
 
Zondag 4 december 2022 10.00 uur 
2e Advent 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Adventskalender 
 
In de hal van de kerk is de adventskalender 2022 
voor iedereen gratis beschikbaar. Op=OP.  
Het thema dit jaar is  AAN TAFEL! - Plek voor  
iedereen. We zijn al een week onderweg, maar 

beter laat dan nooit. 

Over de dienst  
 
Thema: Ruth 
 
Lezingen: Ruth  1: 1-6, 15-22,  
 2: 1-2, 18b-20,  
 4: 9-10,13-17 
 
Liederen: Lied 961  
 Lied 80: 1,2 
 Lied 465 
 Lied 738: 1,3 
 Lied 439: 1,2,3,4 
 Lied 444: 1,2,3.4.5 
 

 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  Collectes 
 
1e collecte  KiA MiddenOosten 
 
2e collecte  Vorming en Toerusting 
 
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 beta-
ling. 
 

Graag uw aandacht voor 
 
Meeleven: 

Connie Blankenstijn is na een operatie in het  
ziekenhuis in Nieuwegein weer thuis gekomen. 

Dikkie Huiberts is weer thuisgekomen uit het  
ziekenhuis. 

Donderdag 8 december zal Margreet van Stralen 
worden opgenomen in het UMC, waar vrijdag de 
operatie zal plaatsvinden aan het goedaardige  
gezwel in haar hoofd. Het gezwel is ingekapseld 
en daardoor heel goed te opereren en ze ziet de 
operatie dan ook met veel vertrouwen tegemoet. 
Ze zegt zelf dat ze het als een goede uitdaging 
ziet om de komende tijd te herstellen en haar le-
ven weer op te pakken. We wensen Margreet en 
Henk en hun kinderen veel sterkte en veel kracht 
in de komende tijd. 

Wilma Coutinho is afgelopen week geopereerd 
aan haar knie. Ze hoopt in het weekend weer 
thuis te komen. 
 
Overleden: 

Vrijdag 25 november is Lamberdina Theresia  
Maria van de Glind - Rientjes (Dinnie) overleden 
op de leeftijd van 69 jaar. Afgelopen week heeft 
de crematieplechtigheid plaatsgevonden. 
 
Zondag 27 november is Cornelis Johannes  
Zuidhoorn (Cees) overleden op de leeftijd van 89 
jaar. De uitvaart heeft afgelopen week  
plaatsgevonden. 
 
Jarigen: 

4 december mevr. A.G. Luimes - van Rossum 
10 december mevr. J. Boekestein - de Boer 
11 december dhr. H. de Jongh 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=URninpHeQp6pwmkxslpIAg&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Z070jjqLQJ-0qc_C9hA8Wg


 

Agenda 
 
Zaterdag 3 december   

Wegen met Zegen,  
Valburg naar Zetten, 15km 

 
Woensdag 7 december 10.00 – 11.30 uur 
 Koffiemorgen 
 
Woensdag 7 december   

Adventsviering senioren 
 
Donderdag 8 december 19.30 uur  

Bijbellezen met het oog op de zondag,  
De Voorhof 

 
Zondag 11 december 10.00 uur  

Ds. H.W. Bouwman,  
viering Maaltijd van de Heer 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

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  
Woensdag en donderdagmorgen van  
9.30-12.30 uur in De Voorhof aanwezig. 
 

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 
 
De digitale enquête is een groot succes  
gebleken. Vele tientallen exemplaren zijn  
ingevuld. Een mooi resultaat! En ook van de  
papieren versie voor onze niet-digitale  
gemeenteleden is gebruikgemaakt. Samen met 
de opkomst bij de gemeenteavond in oktober 
laat dit een grote betrokkenheid zien bij de  
toekomst van onze Voorhofgemeente. 
Als de klus van het verwerken van alle enquêtes 
geklaard is, wordt duidelijk voor welke keuze- 
mogelijkheden in grote lijnen gekozen is. Die  
aspecten krijgen de eerste aandacht. 
Zo bouwen wij als gemeente met elkaar aan 

onze kerk! 

Avondmaal thuis meevieren 
 
Zondag 11 december zullen we de Maaltijd van 
de Heer vieren. Zoals in Rondom staat wil de  
diaconie mensen, die niet meer in de kerk  
kunnen komen, in de gelegenheid stellen om 
thuis het avondmaal mee te vieren tijdens het  
kijken van de kerkdienst. Zo kan iedereen die dat 
wil deel zijn van de gemeenschap van brood en 
wijn. 
 
Wie daarvan gebruik wil maken, kan zich deze 
keer tot vrijdag 9 december 12.00 uur  
aanmelden bij ds. Henriëtte Bouwman,  

predikant@voorhofkesteren.nl , tel. 0612678306. 

Schrijfactie 
Amnesty International 

 
Komende zondag 4 december is de landelijke 
Schrijfactie Amnesty ‘Write for Rights’ Net als  
vorig jaar zullen de brieven niet in de kerk  
geschreven worden. Er zijn kleine pakketjes  
samengesteld om thuis te schrijven en te  
versturen. Die liggen zondag in de hal klaar om 
mee te nemen. De brieven en kaarten moeten 
vóór 12 december verzonden worden. Mocht 
het zijn dat dat de portokosten een probleem 
worden, dan verzorgt de diaconie de verzending. 
Er staat een doos in de hal waar dan de  
pakketjes in gedaan kunnen worden. 
Vorig jaar was de actie een groot succes. Schrijf 
ook nu weer mee. Uw brief doet er toe.              
 

Bijbellezen – Tamar 
 
Donderdag 8 december om 19.30 uur zal in De 
Voorhof het verhaal van Tamar worden  
besproken. Een verhaal over een moedige vrouw 
die op een uitdagende manier haar eigen  
toekomst veilig stelt.  
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