
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 250 - zondag 21 november 2021  

Welkom! 
 
zondag 21 november 2021, 10:00 uur 
Eeuwigheidszondag 
 
Voorganger : Ds.Henriëtte  Bouwman  

             Marjon  Bosch-Verschuur 
Lector : Grada van Harten 
Organist : Louis Gerritsen 
 

Over de dienst  
 
Lezingen : Jesaja 43: 1-5a 
   Openbaring 21: 1-7 
 
Liederen : Lied 287: 1, 2, 5 
   Lied 655 
 Lied 91a: 1, 3 
   Lied 657: 1, 2, 4 
   Lied 263 
   Lied 961 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Voor de kinderen  
 
In de kindernevendienst van komende zondag is 
het thema dankbaarheid en herinneringen. 
Natuurlijk is er voor de jongere kinderen ook  
oppas. 

 
Ontdekkerk: 
dinsdag 23 november van 19.00  - 20.00 uur 
 
Volgende activiteiten: 
28 november 10:00 kindernevendienst en oppas 
 

Graag uw aandacht voor 
 
Overleden:  
We hoorden dat op 11 november ons gemeente-
lid mw. L.J. (Leny)  Groenewoud is overleden. 
Leny woonde al enkele jaren in de kleinschalige 
woonvorm het Kulturhus in Lienden. 
 
Afgelopen dinsdag is dhr. D. (Dick) Rozenbrand 
overleden. De dankdienst voor het leven van 
Dick zal gehouden worden op maandag  
22 november om 14.00 uur in het rouwcentrum 
Markhof aan de Markstraat in Opheusden.  
Daaraan voorafgaand is er gelegenheid om de 
familie te condoleren. 
 
Zieken:  
mw. C.M.J. (Tineke)  van Soest – van Schaik, 
mag, na weken ziekenhuis verblijf, thuis verder 
aansterken. 
Mw. F.C. (Fien) Broek, mag tijdelijk ergens  
anders revalideren. 
Dhr. J. (Jan) de Graaf, verblijft in het Vrijthof om 
daar te revalideren.   
 
Jarige:  
25-nov: Dhr.J.C.van Roekel 
 

Kerkdiensten  
 
28 november 2021, 10.00 uur  
Afscheidsdienst 

Ds. Henriëtte Bouwman en Marjon Bosch 
 5 december 2021, 10.00 uur 
 Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 
12 december 2021, 10:00 uur  
           Ds. A.C.  Grandia, Doesburg 
 
 

Eeuwigheidszondag 
 
Aanstaande zondag is het eeuwigheidszondag 
en herdenken we de overledenen van afgelopen 
kerkelijk jaar. In de ochtenddienst noemen we 
hun namen en er wordt voor ieder van hen een 
kaars aangestoken aan het licht van de  
Paaskaars. 
Net als vorig jaar willen we ook in de middag  
gelegenheid geven om stil te worden en een 
kaarsje te branden. De Voorhof is open van 
14.00 - 15.00 uur om binnen te lopen. 

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


 

Extra moment om Marjon uit 

te zwaaien 
 
In de dienst van zondag 28 november nemen we 
afscheid van Marjon als kerkelijkwerker in onze 
gemeente. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet 
voor de voorhofgemeente. Daar zijn we haar 
dankbaar voor. We hopen met elkaar dat het  
een mooie dienst mag worden en zouden  
graag willen dat de Voorhof uitpuilt van alle aan-
wezigen. Helaas kan dat laatste niet vanwege 
het coronavirus dat, zo lijkt het, steeds meer ons  
leven lijkt te beïnvloeden. 
Voor degenen die in de afscheidsdienst op  
28 november, om welke reden dan ook, liever 
niet aanwezig zijn of kunnen zijn en Marjon toch 
niet zomaar willen laten gaan is er een extra  
gelegenheid om afscheid te nemen. 
Dat kan op woensdagmiddag 24 november in 
de Voorhof van 14:00 uur tot ca. 15:30 uur. Er 
wordt gezorgd dat alles een veilig en op  
verantwoorde manier kan plaatsvinden. 
 

Collectes 
 

1e collecte Pastoraat voor kwetsbare mensen 
(PKN) 

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. 
 

Van de Werkgroep VIS 
 
Natriltijd 
Op 28 oktober j.l. vond de lezing en gespreks-
avond onder leiding van Thijs Caspers plaats in 
de Vluchtheuvelkerk te Zetten. Thijs hield een 
bijzonder inspirerende en persoonlijke inleiding 
over de stormen in een mensenleven, wat dat 
met ons doet, en hoe we daarmee om kunnen 
gaan. Eén van die stormen, die we momenteel 
allemaal ondergaan, is de coronapandemie. Wie 
deze avond gemist heeft, kan Thijs' inleiding  
terugkijken via deze link: 
https://vimeo.com/643453680  
 
Filmcafé I 
Zoals het er nu uitziet, kan de filmavond op 19 
november in de Vloedschuur te Heteren door-
gaan, met inachtneming van de momenteel  
geldende corona-regels. Dit jaar worden er in het 
filmcafé films vertoond die het onderwerp  
‘Adoptie en identiteit’ vanuit twee kanten  
belichten: vanuit het perspectief van het kind en 
de moeder. Allereerst is vrijdagavond het kind 
aan de beurt in Lion, een Australische film uit 
2016. deze film handelt over een Indiaas jongetje 
van 5 jaar, dat in de trein in slaap valt. Via een 
weeshuis wordt hij ter adoptie aangeboden aan 
een echtpaar in Australië, dat hem liefdevol  
opvoedt. Als hij eenmaal volwassen is, kan hij 
niet anders dan op zoek gaan naar zijn wortels. 
Een hartverwarmende film over een waar- 
gebeurd verhaal! Wanneer u zich op de valreep 
nog wilt opgeven, of wanneer u vragen heeft 
over deze avond, kan dat het best telefonisch: 
Foluke Quist-Wessel, 06-25401772. 
 
Zingen in de Advent 
Wat betreft de zang-  en muziekmiddag rond  
Advent, op zondagmiddag 28 november in De 
Rank te Zetten, moet helaas enig voorbehoud 
gemaakt worden. De werkgroep overweegt  
momenteel of deze activiteit door kan gaan, 
eventueel in aangepaste vorm. Volgende week 
hoort u hier meer over. 
 
U kunt zich opgeven met het formulier dat u in 
het Gele Boekje vindt, of via  
aanmeldengeleboekje@gmail.com. Verdere  
informatie is bovendien te vinden op de site van 
het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl . Wilt u bij 
het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoon-
nummer, woonplaats, met hoeveel personen u 
komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? 
 
Namens de Werkgroep VIS,  

Marijke van Dijk 

Nieuwe maatregelen 
 
In De Voorhof gelden op dit moment naast de 
bekende basis maatregelen, het verzoek om een 
mondkapje te dragen bij het lopen door het ge-
bouw, twee stoelen vrij te houden tussen ver-
schillende huishoudens en jassen mee te nemen 
de kerkzaal in. In de kerkzaal wordt om en om 
een stoelenrij niet gebruikt, zodat ook op deze 
wijze afstand gecreëerd wordt. Bij binnenkomst 
wordt u door de kosters naar uw zitplaats ge-
bracht. Het koffiedrinken na de dienst is voorlo-
pig opgeschort. Zodra het weer verantwoord mo-
gelijk is, zal dat bekendgemaakt worden.  
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=g4WH-I-DRGqdRUgaNT8tFQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=WDuBrjtUR92vI7UdL5xkVg
https://vimeo.com/643453680
mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
http://www.gele-boekje.nl/


 

 
 

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, tel. 0488-78 55 36 of 
06-12 67 83 06 predikant@voorhofkesteren.nl  
- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51  
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl  
- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11 
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 
 
Aanstaande zondag, 21 november, is de zoge-
noemde eeuwigheidszondag; de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Deze dag worden in veel 
kerken de overleden gemeenteleden van het  
afgelopen jaar herdacht. In De Voorhof her- 
denken wij 17 gemeenteleden. De nabestaanden 
zijn uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. 
Net als vorig jaar is er ook ‘s middags gelegen-
heid om een kaarsje te branden. De Voorhof is 
open, voor wie dat wil, van 14.00 - 15.00 uur om 
binnen te lopen om even stil te worden, te  
mediteren en/of zelf een kaarsje te branden voor 
iemand die u ontvallen is. 

Elke week 
 
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 
uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan op gepaste 
afstand ontmoeten, even binnenlopen voor een 
gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken 
of te brengen, of om even stil te zijn in de  
kerkzaal. 
Voorlopig wordt er helaas geen koffie  
geschonken.. 
 

Eten voor alleengaanden  
 
Eten voor alleengaanden 3 december a.s. 
gaat niet door. 
Met pijn in ons hart moeten we de maaltijd 
voor alleengaanden van vrijdag 3 december 
a.s. verzetten. Het is nu niet mogelijk om  
veilig met elkaar te eten in de kerk. Zodra 
het weer kan prikken we direct een nieuwe 
datum en hoort u van ons. 
 
Hartelijke groet,  
Aleke, Marijke en Annemieke 
 

Rommelmarkt 27 november 
gaat niet door. 

Jammer genoeg kunnen wij de winter rommel-
markt die gepland stond voor november i.v.m. de 
huidige maatregelen vanwege Corona niet  
organiseren. Gelukkig kunnen de spulletjes uit 
het Winkeltje van de kerk worden opgeslagen. 
Zet u zaterdag 7 mei 2022 in uw agenda? Dan 
gaan we voor een herkansing! 
 
De rommelmarktclub 
 

Informatieavond  
pleegouderschap 
 
De behoefte aan pleegouders voor kinderen in 
de knel is groot. Ook in de Neder-Betuwe zijn 
pleegouders nodig. Aanstaande woensdag is er 
in het gemeentehuis van Neder-Betuwe een in-
formatieavond Pleegzorg & vrijwillige gezins- 
ondersteuning. De avond begint om 19:30  
(inloop vanaf 19:00 uur). 
Voor meer info kijk dan op  
www.nederbetuwe.nl/pleegzorg. Op de avond 
zijn er pleegouders aanwezig die hun ervaringen 
graag delen. 
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