
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 309 - zondag 8 januari 2023   

Welkom! 
 
Zondag 8 januari, 10.00 uur, 1e na Epifanie 
 
Voorganger:  Ds. A. Nicolai, Barneveld 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Barcelona 
 
Renee de Heus, dochter van Ingrid en Henk, is 
vorig jaar voor een zware operatie naar  
Barcelona geweest. Veel mensen van binnen en 
buiten De Voorhof hebben haar daarbij op allerlei 
manieren gesteund. Dankzij die steun waren de 
reis en de operatie destijds mogelijk  
(www.kopoprenee.nl). 
De operatie van vorig jaar is gelukkig geslaagd, 
zodat het leven van Renee er weer wat  
rooskleuriger uitzag. 
Wie de laatste tijd in De Voorhof is geweest heeft 
op de tafel in de hal, bij de jampotten, kunnen  
lezen dat er in de loop van het jaar helaas  
complicaties zijn opgetreden. Renee gaat 
daarom de komende week met Ingrid weer naar 
Barcelona voor onderzoek en mogelijk een 
nieuwe operatie. 
 

Over de dienst  
 
Lezingen: Jesaja 55: 6-11 
 Marcus 1: 1-11 
 
Liederen: Psalm 72: 1 en 2 
 Lied 526: 1 en 2 
 Lied 367b 
 Lied 867 
 Lied 524: 1, 2 en 3 
 Lied 524: 4 en 5 
 Lied 605 
 Lied 687: 2 en 3 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Graag uw aandacht voor 
 
Meeleven: 
 
Gert Cornelissen is weer thuis. We hopen dat het 
met extra medicijnen weer goed gaat. 
 
Jarigen: 
 
9 januari Dhr. G.J. Westendorp 
13 januari Mevr. S. Laurens-Krook 
 
 
 
 
Dank voor meeleven en nu ... 
 
Opeens werden de kerstdagen voor mij en voor 
mijn familie anders. Het overlijden van mijn zus 
Christien laat diepe sporen na en die zullen ook 
nog wel een tijd te voelen zijn.  
Langs deze weg wil ik jullie allemaal hartelijk 
danken voor al het meeleven dat ik heb ontvan-
gen de afgelopen weken in de vorm van kaarten, 
appjes, mailtjes, bezoek of telefoontjes, of door 
te voor mij en mijn familie te bidden. Het geeft 
een groot gevoel van warmte en dat troost en 
geeft steun en kracht. 
Nu moet ik de draad van het leven weer oppak-
ken en dat zal de nodige energie vergen. Vanaf 
komende week wil ik langzaam weer beginnen 
met mijn werk in de gemeente. De eerste weken 
ga ik nog niet voor in de kerkdiensten, maar zal 
ik me wel weer laten zien op de koffiemorgen of 
bij overleg en vergaderingen.  
Ik hoop dat jullie me de ruimte willen geven om 
stap voor stap mijn werk weer te doen en dat jul-
lie ook wat geduld willen hebben als dingen nog 
niet gaan zoals jullie van me gewend zijn. Sa-
men met elkaar komen we er altijd uit.  
Het zal zijn tijd nodig hebben. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ds. Henriëtte Bouwman 
 

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


 

Agenda 
 
Zaterdag 7 januari   

Wegen met Zegen,  
Zetten naar Heteren, 15,5km 

 
Woensdag 11 januari 10.00 – 11.30 uur 
 Koffiemorgen 
 
Zondag 15 januari 10.00 uur  

Ds. J. Stelwagen, Leersum 

 
 
 
 
 
 

 
 

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  St. Kupika Oeganda 
 
2e collecte  Pastoraat 
 
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  
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, IJzendoorn, 
Lienden en Ommeren en is van de PKN. Adres:  
Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06  
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl   
Website: www.voorhofkesteren.nl  
 

Tenslotte 
 
In de maand december, tot en met de jaarwisse-
ling, is het zo’n beetje traditie dat allerlei lopende 
zaken ongeveer stil komen te liggen; dat de 
vaste ritmes eruit gaan. Deze periode heeft zijn 
eigen ritme; op school, in de wereld en in de 
kerk. 
Die periode ligt nu achter ons en allerlei draden 
kunnen weer worden opgepakt. Het vergadercir-
cuit wordt weer opgestart en agenda’s lopen 
langzaam maar zeker weer vol. 
Met elkaar gaan wij vol goede moed het nieuwe 
jaar in. Samen de schouders eronder om als 
Voorhofgemeente het kerkzijn in de toekomst 
vorm te geven. 
 

Van de Werkgroep VIS 
 
Een pelgrimstocht tocht dient om het hoofd leeg 
te maken van allerlei ballast, en stil te staan bij 
wat belangrijk is. Een mooi begin van het nieuwe 
jaar! Op zaterdag 7 januari 2023 wordt de vierde 
etappe van Wegen met Zegen gelopen van  
Zetten naar Heteren (15,5 km). Loopt u mee? U 
kunt zich aanmelden bij: justbennis@gmail.com . 
Details, tijdstip en startpunt, etc., volgen na  
opgave. 

Bericht voor de wijk Ochten 
 
Nu het weer kan willen Marjan en Jan Roelofsen 
de wijkgenoten uitnodigen voor een  
Nieuwjaarsontmoeting. 
U bent hartelijk welkom op zaterdag 21 januari 
tussen 15.30 en 17.30 uur op het adres  
Liniestraat 44A in Ochten. 
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