
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 254 - zondag 19 december 2021  

Welkom! 
 

Zondag 19 december 2021, 10:00 uur  
Vierde Advent, Rorate Coeli 
 

Voorganger : Ds. Henriëtte  Bouwman 
Lector : Elisabeth van der Lugt 
Organist : Louis Gerritsen 

Voorhof open op Oudejaarsdag 
 

We willen dit jaar gelegenheid geven om stil te 
staan bij wat er dit jaar gebeurd is in ons eigen  
leven of om ons heen.  Daarom wordt op oudejaars-
dag De Voorhof opengesteld voor inloop en  
bezinning van 16.00 - 16.45 uur. Wie dat wil is  
welkom om binnen te lopen om zo te bezinnen op 
het afgelopen jaar. Er is ruimte voor stilte, gesprek 
of om een kaars aan te steken. Mensen van de  
kerkenraad, onder wie ds. Henriëtte Bouwman, zijn 
aanwezig om u en jou te ontvangen. 

Over de dienst  
 

Lezingen : Lucas 1: 57-79 
Liederen : Lied 19: 1, 2  
 Lied 437  
 Lied 301k  
 lied 335  
 lied 158b  
 Lied 439: 1, 2, 3 
 Lied 444: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Voor de kinderen  
 

 
Jozef en Maria zijn bijna bij de stal, dit betekent 
dat Kerst dichtbij is.  
 

Komende activiteiten 
Op zaterdag 25 december zijn er twee diensten 
tegelijkertijd.  
De kinderen vanaf 7 jaar zijn met hun (groot)- 
ouder(s) van harte welkom bij de gezinsdienst in 
de kerkzaal. 
Voor de kinderen t/m 6 jaar is er in de Soos een 
speciale Kerst Kerk-op-schoot-dienst. 
We hopen veel kinderen in de kerk te zien op  
1e Kerstdag. 
 

 

Collectes 
 

1e collecte INLIA Vluchtelingenwerk 
 

2e collecte Landelijke kerk 
 

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 
 

Meeleven:  

Riek van Ingen-Hulstein, wordt vrijdag 17  
december geopereerd in Utrecht. Ze hoopt in de 
loop van volgende week weer thuis te komen. 
 

Jarige:  
24-dec Mevr.J.C.Angevaare-Kouwenhoven 
 
 
 

Kerkdiensten  
 

za 25 dec 2021, 10:00 uur: Ds.Henriëtte  Bouwman 
1e kerstdag Gezinsdienst 
zo 26 dec 2021, 10:00 uur: Dr.J.G. te Lindert,  
2e kerstdag Westendorp 
zo   2 jan 2022,  10:00 uur: Ds.Henriëtte  Bouwman 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=k4KX_XyRTOG3SIa-UyF1Hw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Id_0bX_ZR6iwexnsrlLTpQ


 

 
 

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  
 

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 
 

Voor de meesten van ons kwam het niet als een 
verrassing, het verlengen van de maatregelen in de 
strijd tegen corona. Maatregelen die ook gevolgen 
hebben voor de kerstdagen, binnen en buiten de 
kerk. 
Het meest in het oog springende gevolg is waar-
schijnlijk dat de kerstnachtdienst dit jaar niet door 
zal gaan. Omdat tweede kerstdag dit jaar op  
zondag valt, zijn er toch twee kerstdiensten: de ene 
op eerste en de andere op tweede kerstdag. 
Buiten de kerk is een belangrijk gevolg dat er flinke 
beperkingen zijn aan de mogelijkheden om bij el-
kaar op bezoek te gaan; ook tijdens de kerstdagen.  
Voor het omzien naar elkaar kunnen wij in deze tijd 
putten uit de ervaringen die in eerdere lockdowns 
zijn opgedaan. Bijvoorbeeld elkaar wat vaker bellen 
of een kaartje sturen. 
Voor wie iets anders wil sturen dan een kerst- of 
nieuwjaarskaart: de Voorhofkaarten zijn nog be-
schikbaar! Wilt u er nog een aantal gebruiken, laat 
het dan weten via voorzitter@voorhofkesteren.nl. 
De kaarten worden dan zo snel mogelijk bij u thuis 
afgeleverd. Het blijft een mooi middel om op elkaar 
betrokken te zijn. 

Voorhof-pennenzakjes-record 

voor de actie schoenendoos 
 

De pennenzakjesactie in de Voorhof voor de actie 
schoenendoos is nu al een doorslaand succes! 
De aantallen genaaide zakjes overtreffen onze 
stoutste verwachtingen: er zijn al meer dan 900 
prachtige exemplaren ingeleverd. Dit is echt  
geweldig! Gelukkig hebben we nog 1 zondag te 
gaan zodat we het magische getal 1000 kunnen  
halen als we  even ons best doen.  
Zolang er nog setjes met vrolijke stoffen en lintjes in 
het krat liggen, kunt u (opnieuw) met ons meedoen. 
Wat zou het fantastisch zijn als we 1000 kinderen in 
Moldavië blij kunnen maken met zo'n fleurig goed 
gevuld pennenzakje in een volle versierde  
schoenendoos!  
Alvast super bedankt voor uw enthousiaste  
medewerking en support. 
 

Lobke van Veenendaal  (06-30022411) en  
Ellie Buizer (06-38745797)  

 

Elke week 
 

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur 
tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor 
een gesprekje met elkaar of met ds. Henriëtte 
Bouwman, om een boek uit te zoeken of te  
brengen, of om even stil te zijn in de kerkzaal.  
Vanuit het gastteam zal iemand in de hal aanwezig 
zijn, maar voorlopig wordt er helaas geen koffie  
geschonken. 

Kerstboom  
 

De Kerstboom staat weer. Dit jaar is het een mooi 
kleurrijk geheel geworden, met alles wat er door 
verschillende gemeenteleden is ingebracht.  
 

 
  
 
 

Hartelijk dank daarvoor. 
 
Als u nog wat wilt in- 
leveren er zijn nog wel 
een paar plekjes vrij. 
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