
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
  Nummer 259 – zondag 23 januari 2022   

Welkom! 
 
Zondag 23 januari 2022, 10.00 uur 
3e na Epifanie 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman 
Lectrix : Elisabeth van der Lught  
Organist/piano : Patrick van der Vegt 
 
 

Over de dienst  
 
Lezingen:  1 Samuel 3: 1 - 10 
   Johannes 1: 35- 52 
 
Liederen:    Lied 210 

   Lied 146: 1, 2, 3 
   Lied 331 
   Lied 531 

   Lied van overzee II - 4 
   Lied 425 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 
deze koppeling: 
  

 
 

Collecte 
 
Eerste collecte:  PKN Missionair 
 
Tweede 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. 
 

Graag Uw aandacht voor 
 
Jarige: 

28-jan Mevr. P.J. Hoornveld - van der Gaag  
 

 
 
 
 
 

Kerkdiensten  
 
30 januari 2022, 10.00 uur 
 Ds. Henriëtte Bouwman 
6 februari 2022, 10.00 uur doopdienst 
    Ds. Henriëtte Bouwman 
13 februari 2022, 10.00 uur 
 Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 
  
 

 

Elke week 
 
Elke woensdag blijft 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de kinderen 
 

 
 
Het verhaal van deze week gaat o.a. over de 
roeping van de discipelen.  
Hier vind je een mooi liedje over de roeping van 
Simon en Andreas.  
 
Agenda 

Door de huidige Coronamaatregelen hebben  
we besloten voorlopig niets voor de kinderen te  
organiseren. 
 
 

Hoera! 
 
In de kleine kerkenraad is besloten dat de koffie-
ochtend weer kan starten op 26 januari.   
Dat is heel fijn en er zijn zeker mensen die er 
naar uitkijken.  
Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter en 
het bekende mondmasker tijdens het lopen.  
En daar moeten we ook echt heel zorgvuldig 
mee omgaan! 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pdv-pwauR2SW_cdKNCq8Fg&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=I_IzDPg4Re6L6i8ZIhy3gw
https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg&t=25s


 

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. 

 

Ten slotte 

 
De maatschappij gaat weer langzaam open. 
Voor de kerk, als onderdeel van de maatschap-
pij, geldt hetzelfde. Voorlopig nog behoedzaam 
en met beperkingen, maar op termijn zal er 
steeds meer mogelijk zijn. 
‘Lockdown’ is in korte tijd een bekend, maar door 
weinigen geliefd, woord geworden. Met elkaar 
hopen wij dat dit woord binnenkort opgeborgen 
kan worden in het archief van de geschiedenis. 
En dat de beperkende maatregelen die het ge-
meentezijn belemmeren opgeheven kunnen wor-
den. Wij zien er met z’n allen naar uit. Die dag 
zal komen; dat is zeker! 

 

Uit het Gele Boekje 
 
Helaas kan het Filmcafé II, dat gepland stond op 
28 januari, vanwege de onzekere toestand rond 
corona niet doorgaan. Er wordt daarom een  
andere datum gezocht om de prachtige film  
Philomena te vertonen. Nader bericht volgt!  

Wie zich al had opgegeven, krijgt nog persoonlijk 
bericht.  
Actuele informatie over activiteiten vindt u ook 
steeds op de site van het Gele boekje:  
www.gele-boekje.nl. 
 
Namens de Werkgroep VIS, 
Marijke van Dijk 
 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk 
woensdag inleveren via e-mail 
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  
 
Pastorale zorg:  
Ds. Henriëtte Bouwman,  
werkdagen dinsdag t/m vrijdag 
Telefoon 0488 – 78 55 36 
Mobiel 06 – 12 67 83 06 
E-mail predikant@voorhofkesteren.nl 
 

Willeke de Jongh 
Telefoon 0488 – 75 07 11 
E-mail pastoraat@voorhofkesteren.nl 
 

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de 
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, 
IJzendoorn, Lienden en Ommeren en hoort bij de 
Protestantse Kerk Nederland. 
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

Predikant nodig?  
 
Ds. Henriëtte Bouwman is beschikbaar op dins-
dag t/m vrijdag en op de zondagen dat ze voor-
gaat, op de andere dagen als het nodig is.  
Op woensdag- en donderdagmorgen zit ze in de 
werkkamer in De Voorhof en kun je bij haar bin-
nenlopen voor een vraag, een gesprek of an-

derszins. 

Kerkenraad 

 
Afgelopen woensdag vergaderde de kleine ker-
kenraad. Naast allerlei andere punten die op de 
agenda stonden was voor dit moment de situatie 
rond ‘kerk en corona’ een belangrijk onderwerp. 
Gezien de huidige ontwikkelingen en de advie-
zen vanuit de landelijke kerkelijke organisaties 
acht de kleine kerkenraad het verantwoord vanaf 
dit weekend weer behoedzaam te beginnen met 
het vieren van de liturgie met kerkgangers. Daar-
bij gelden nog altijd de bekende maatregelen van 
voor de lockdown: 

 bij coronagerelateerde klachten thuisblij-
ven   

 handen ontsmetten bij binnenkomst  

 mondkapje op tijdens het lopen door het 
gebouw  

 anderhalvemeter afstand houden  

 drie lege stoelen tussen verschillende 
huishoudens 

 jassen meenemen de kerkzaal in 
Aanmelden voor de kerkdienst is, in ieder geval 
op dit moment, niet nodig. Het zingen wordt 
voorlopig nog beperkt tot na de overweging. Na 
de dienst wordt er in De Voorhof nog geen koffie 
geschonken. Uiteraard blijft het mogelijk om de 
kerkdiensten online mee te vieren. Om iets meer 
van gemeentezijn te ervaren kunt u dat samen 
doen met een mede gemeentelid. 
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