
De Voorhof de toekomst in – kerk zijn en kerkdiensten 
  
In de maanden maart, april en mei hebben we gemeenteavonden gepland rond het thema 
‘De Voorhof de toekomst in’. Aan het einde van het stukje lees je meer over de indeling van 
de avonden.  
In de vorige editie van Rondom De Voorhof zijn er, ter voorbereiding op deze 
gemeenteavonden, een tweetal inleidingen geplaatst over hoe er al in de taakgroepen is 
nagedacht over toekomstvisie rond onze Voorhofgemeente. In deze editie leest u het 
vervolg. 
In de vorige inleidingen, die ook op de website van de Voorhof staan, kon je lezen dat we, als 
we klaar willen zijn voor de toekomst en de uitdagingen willen aangaan om onze gemeente 
ook verder te ontwikkelen, we ook moeten durven om keuzes te maken. Hiervoor nemen we 
uit verschillende publicaties nieuwe invalshoeken en blikrichtingen mee die we kunnen we 
gebruiken om op onze eigen situatie toe te passen. We hebben daarbij vier speerpunten 
genoemd waar we met jullie als gemeenteleden verder over door willen praten: 
Kerk-zijn, Kerkdienst, Kerk en Wereld en Kerkgebouw 
In de vorige maand hebben we de eerste twee behandeld en daarin ook de ideeën en 
gedachten geventileerd die door de taakgroepen al zijn genoemd. Dat kerk-zijn niet afhangt 
van de grote van de groep, maar dat je met elkaar iets van het evangelie deelt of in praktijk 
brengt. Flexibel omgaan met vormen en tijden van de kerkdienst kan ruimte geven voor 
meer mensen om zich thuis te voelen. De kern daarin blijft, om het Woord te laten klinken.   
Deze maand zullen we de laatste twee onder de loep nemen en jullie meenemen in de 
gedachtegang die met de taakgroepen onder woorden is gebracht. We hopen dat jullie 
hierdoor geïnspireerd en vol gedachten op de gemeenteavonden komen. 
 
Kerk en wereld 
Bij dit onderwerp denken we al snel aan de Diaconie, die hulp biedt aan mensen dichtbij en 
ver weg. En dat is belangrijk. We hebben in De Voorhof een heel actieve Diaconie met 
prachtige acties en hulp bij individuele doelen. Zo wordt een groter bewustzijn gecreëerd dat 
we als kerk er ook kunnen zijn voor wie het minder hebben. 
Maar de wereld begint letterlijk buiten de kerkmuren van De Voorhof, dus in ons eigen dorp, 
in de eigen burgerlijke gemeente. We staan als gemeente niet buiten onze eigen 
samenleving, maar maken er deel van uit. Hoe kunnen we als kerkelijke gemeente van 
waarde zijn voor onze samenleving, zonder dat het meteen om een hulpvraag gaat. 
Als kerk naar buiten treden heeft niet te maken met 'zieltjes winnen’, maar een in beweging 
komen vanuit Gods liefde. Vanuit je eigen missie en visie mensen tegemoet treden, je 
kerkgebouw open zetten, gastvrij zijn. Hoe kun je als Voorhofgemeente een ontmoetingsplek 
van liefde worden, waar mensen, waar ze ook vandaan komen, gastvrij ontvangen worden en 
zich welkom voelen, naar hen geluisterd wordt.  
 
Kerkgebouw 
We hebben een prima, multifunctioneel en kleurrijk kerkgebouw, waar we graag komen voor 
onze kerkdiensten en andere bijeenkomsten of vergaderingen. Een paar weken geleden 
heeft Henriëtte in een kerkdienst over het ‘huis van God’ gesproken. Er werd gezegd dat een 
huis een huis van God wordt als mensen er de Naam van God uitspreken, die Naam gevierd 
wordt. En dat hangt niet van een gebouw af, maar van de ontmoeting in die Naam.  
Er zijn veel verhalen over het begin van de Voorhofgemeente waar elke zondag werd 
gevierd in het Dorpshuis en hoe mooi het was om zo samen te komen en een gemeente te 
vormen. Het geeft aan dat kerk-zijn niet in een gebouw zit, maar in de mensen en in de 
intentie om samen te komen. De ontmoeting met elkaar is altijd een belangrijk element 
geweest in de Voorhofgemeente, want je komt vanuit verschillende kanten op die ene plek 
samen om de Naam van God te vieren. Die ontmoeting en daarin de verbinding moet ook 



het belangrijkste blijven. En het gebouw leent zich daar goed voor. Juist in het 
multifunctionele zit de kracht van het gebouw. Dat kan ook worden uitgebreid.  Om ook de 
verbinding met het dorp te maken, met de buitenwereld zou je het gebouw door de week 
vaker open moeten zetten. Door het gebouw anders te gebruiken zouden meer mensen het 
gebouw binnen kunnen lopen. Dat geeft de kans om in gesprek te komen met iemand, 
mensen kunnen een kaarsje aan te steken of even stil te zijn. We kunnen meer maaltijden of 
andere ontmoetingsmomenten organiseren, voor de ontmoeting onderling en het gastvrij 
naar buiten zijn. Er zijn zoveel ideeën en mogelijkheden om het gebouw veel meer en ook 
efficiënter te gebruiken en om het op veel meer manieren ‘huis van God’ te laten zijn. 
 
Veel om over na te denken en we hopen dat jullie dat ook doen, want alleen samen kunnen 
we volgende stappen gaan zetten. Om toekomstbestendig te zijn, zullen veranderingen 
onvermijdelijk zijn.  
De voorbereidingscommissie is altijd bereid om al in gesprek te gaan. Bel of mail gerust met 
één van ons of loop op woensdag of donderdagochtend de Voorhof in om met Henriëtte in 
gesprek te gaan. 
We zijn benieuwd waarmee jullie ons in de gemeenteavonden zullen verrassen.  
Ds. Henriëtte Bouwman, tel. 0488785536/0612678306, predikant@voorhofkesteren.nl  
Tim van Beek, tel. 0620421770, voorzitter@voorhofkesteren.nl 
Carina Kersten, tel. 0616033981, carinakersten@planet.nl 
Màrie van der Poel, tel. 0488482659/0651474849, scriba@voorhofkesteren.nl 
 
  
Planning van de bijeenkomsten over de toekomst van De Voorhof 
Om mee te denken over de toekomst van de Voorhofgemeente worden jullie van harte 
uitgenodigd om op één van de bijeenkomsten te komen. In eerste instantie wordt iedereen 
per leeftijdsgroep uitgenodigd, maar wie niet op de ene avond kan, is ook welkom op een 
andere avond. Voor jongeren en jonge gezinnen hebben we op een ander moment een 
ontmoeting gepland. Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Voorhof. 
Vrijdag 1 april pizza-avond voor jongeren van 13-20 jaar  om 18.00 uur 
Dinsdag 19 april, mensen van 55-70 jaar om 20.00 uur 
Woensdag 20 april, mensen van 70+ om 20.00 uur 
Woensdag 11 mei, mensen van 40-55 jaar om 20.00 uur 
Zondag 15 mei, mensen van 20-40 jaar om 14.00 uur (opvang van kinderen aanwezig) 
Zet de datum alvast in jullie agenda, een uitgebreidere uitnodiging volgt. 
 


