
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 261 - zondag 6 februari 2022  

Welkom! 
 
zondag 6 februari 2022, 10:00 uur 
5e na Epifanie 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte  Bouwman 
Lectrix : Marijke van Dijk 
Organist : Louis Gerritsen 
 

Over de dienst  
 
Thema : Leven... 
 

Lezingen : Klaagliederen 3: 22-26, 31-32 
  Johannes 11: 1-16 
 

Liederen : Lied 217: 1, 2, 3, 4  
  Lied 103: 1, 2, 3  
  lied "Ik wens jou" 
  Lied 608  
  Lied 845  
  Lied 793  
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Voor de kinderen  
 

 
 
Tijdens de doopdienst wordt het verhaal gelezen 
dat Jezus ook graag de kinderen bij zich laat  
komen. Marcus 10: 13 – 16 
 
Agenda: 
6 febr 15:00 doopdienst  

         kindernevendienst/oppas 
 
 
 

Collectes 
 
1e collecte  KiA Werelddiaconaat Oeganda 
 
2e collecte Vorming en toerusting 
 
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 
 
Jarigen: 10-feb: Dhr. C. van Hal 

12-feb: Dhr. C. D. van Lith 
 
 
 

Welkom! 
 
zondag 6 februari 2022, 15:00 uur  
Doopdienst 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte  Bouwman 
Lectrix : Grada van Harten 
Organist : Louis Gerritsen 

Over de dienst  
 
Lezingen : Marcus 10: 13 - 16 
 
Liederen : Lied 783  
  Lied “God kent jou” 
  Lied “Laat de kind’ren tot Mij komen” 
  Lied "Ik zal er voor je zijn" 
  Lied "Ik wens jou" - Trinity 
  Lied 791: 1, 2, 3, 6  
 
 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1d1OR5fnQdCqx23p6rklyQ&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IZlmZgeuT96iYhMNQgLqMw
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events


 

Kerkdiensten  
 
zo 13 feb 2022, 10:00 uur:  

Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 
zo 20 feb 2022, 10:00 uur:  

Ds. K.F.  Visser, Veenendaal 
zo 27 feb 2022, 10:00 uur:  

Ds. Henriëtte  Bouwman 
 
 
 

Uit het Gele Boekje 
 
De Werkgroep VIS beveelt van harte bij u aan: 
 
Dromen 
Niet altijd krijgen dromen in ons leven de  
aandacht die ze verdienen. Waar in de Bijbel 
dromen en visioenen volop betekenis hebben, 
geven wij deze activiteit in onszelf vaak weinig 
aandacht. Ervaren wij dromen als bedrog, of  
verbergen ze, ook voor ons, diepere betekenis-
sen? We horen over de betekenis van Bijbelse 
dromen, maar ook over hoe we met onze eigen 
dromen mogen omgaan. Want dromen onder-
kennen is ook een stap om onszelf beter te leren 
kennen. Nico van Tellingen, emeritus predikant 
uit Rhenen en u wel bekend als onze tijdelijke 
consulent, zal een inleiding houden over Bijbelse 
dromen. Nico's echtgenote Annie van Tellingen 
is psychosociaal therapeut in o.a. verlies- en 
rouwverwerking en droomwerk. Zij laat ons zien 
hoe we onze dromen beter kunnen duiden. 
 
Tijdstip: 8 februari om 20.00 uur.  
Locatie: Ons Gebouw, Ausemstraat 3, Driel 
 
U kunt zich aanmelden via  
aanmeldengeleboekje@gmail.com.  
U mag ook bellen naar Marijke: 06-12195936. 
Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, 
telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel  
personen u komt en of u vervoer wenst of  
vervoer aanbiedt? 
 
De avond Op weg naar een betere wereld van 
16 februari a.s. kan helaas niet doorgaan.  
Tot hun spijt kunnen de inleiders wegens  
persoonlijke omstandigheden het onderwerp niet 
voldoende voorbereiden. Deze activiteit zal in het 
volgende seizoen opnieuw op het VIS  
programma komen. 
 
Namens de Werkgroep VIS,  
Marijke van Dijk 
 
 
 
 

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.  
 
En u kunt weer genieten van het enige echte 
kopje Voorhofkoffie!  
 
 
 

 

Kaartje naar Renée  
 
Volgende week zaterdag gaan Henk, Ingrid en 
Renée de Heus op weg naar Barcelona voor de 
levensreddende operatie van Renée. Het kan 
niemand ontgaan zijn hoe familie en vrienden 
met onvermoeide inzet bijna al het geld hebben 
ingezameld om deze operatie mogelijk te maken.  
Zaterdag stappen ze in de camper en gaat de 
reis beginnen die hopelijk het leven van Renée 
volledig zal veranderen. Het blijft spannend  
natuurlijk en ze kunnen wel een hart onder de 
riem gebruiken. Een kaartje om ze een goede 
reis te wensen is een mooi gebaar om te laten 
weten dat we aan ze denken. Doe je mee! 
Molenstraat 9 
4033 AS Lienden 
 
 
 

mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com


 

 
 

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 
 
De actie Kerkbalans is afgerond. De lopers  
hebben de enveloppen ingeleverd. Behalve  
misschien een enkele verlate envelop die nog bij 
de kerkrentmeesters wordt afgegeven.  
Nu is de volgende fase in gang gezet: het  
verwerken van alle formulieren. Een flinke klus 
die van groot belang is voor de financiële  
toekomst van onze gemeente. 
In een periode van allerlei beperkingen was er 
ook verwachting. Gelukkig maar! Zondagmiddag 
vieren we daarom in De Voorhof het feest van de 
doop. Een hoopvol teken voor de toekomst van 
onze groeiende gemeente! 

Kerkenraad 

 
De komende week vergadert de algemene  
kerkenraad. Op de agenda staan onder andere 
een aantal zaken die te maken hebben met de 
nabije en wat verdere toekomst van onze  
Voorhofgemeente. Zoals de mogelijkheden in het 
kader van ‘de kerk en corona’, de stand van  
zaken rond de inzet van vrijwilligers op allerlei 
terreinen binnen De Voorhof en de voorberei- 
dingen voor het betrekken van de gemeentele-
den bij het nadenken over de toekomst. 
 
 
 

Lieve mensen van De Voorhof 

 
Henriëtte bracht ons op een geweldig idee! Hoe 
leuk is het als in deze tijden van maatregelen en 
voorzichtig zijn wij elkaar kunnen ontmoeten  
tijdens een maaltijd? 
 
Wij doen een oproep aan mensen die het leuk 
vinden om een keer voor anderen te koken. Én 
we doen een oproep aan ieder, die het fijn vindt 
om een keer gezellig aan te schuiven bij  
anderen, om samen te genieten van een maaltijd 
en een goed gesprek in kleine kring. Wie gaat dit 
experiment met ons aan? 
 
Wanneer? Alle avonden van 21 t/m 25 februari 
a.s. zijn in principe beschikbaar. Dan hebben de 
koks wat te kiezen. 
Tijd? Van 17.30 tot 19.30 uur. 
Hoeveel personen? Minstens 2 en maximaal 4 
gasten als er voldoende afstand mogelijk is. 
Voor wie? Iedereen is welkom, jong en oud. Wij 
koppelen de kokers en eters, dus dat wordt een 
verrassing! 
 
Wilt u graag aanschuiven? Laat het ons weten, 
ook als u dieetwensen heeft. 
Wilt u koken en mensen ontvangen? Dan  
horen we graag op welke dag in de genoemde 
week u dat uitkomt, en hoeveel gasten u kunt 
verwelkomen. en ongeveer wat u wilt koken. 
 
U hoort ruim van te voren van ons. 
 
Opgeven, graag voor 16 februari a.s.,  kan bij 
Aleke van Vuren: azvanvuren@hotmail.com of 
telefoon: 0488-442894. 
 
We zijn benieuwd naar uw reacties! 
 
Met een hartelijke groet, 
Marijke, Henriëtte, Aleke en Annemieke 
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