
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 273 - zondag 1 mei 2022   

Welkom! 
 
Zondag 1 mei 2022, 10.00 uur 
3e zondag van Pasen, Misericordia domini 
 
Voorganger : Ds. K.F. Visser, Veenendaal 
Lectrix  : Marjo van der Poel  
Organist : Louis Gerritsen 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

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 of om 
even stil te zijn in de kerkzaal.  
En u kunt genieten van het enige echte kopje 
Voorhofkoffie!  
 

Graag uw aandacht voor 
 
Jarigen: 
2 mei dhr. C. Slob 
5 mei mevr. F. Broek - Bakker 
6 mei mevr. A. Lindner - Engelen 
 
 
 
 

Kerkdiensten  
 
8 mei 2022, 10.00 uur  

Ds. Henriëtte Bouwman,  
Overstapdienst ontdekkerk 

15 mei 2022, 10.00 uur 
 Ds. Henriëtte Bouwman 
22 mei 2022, 10.00 uur 
 Ds. Henriëtte Bouwman 
 Dienst van Schrift en Tafel 
 
 
 
 

Over de dienst  
 
Lezingen Johannes 20: 19-31 
 
Liederen Lied 150A: 1 en 2 
 Lied 301G 
 Lied 304 
 Lied 783 
 Lied 644 
 “Uit angst en vrees de deur gesloten” 
 Lied 825: 1 en 5 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling:  
 

Collecte 
 
1e collecte Young Africa  
 
2e collecte Kerk 
 
Klik op de collecte, u komt dan in ‘betaalverzoek 
rabobank’, daar krijgt u de mogelijk om het be-
drag te bepalen en uw bank te kiezen, via uw ei-
gen bank voltooit u de betaling. 
 

De Voorhof de toekomst in 
 
Vorige week zijn de uitnodigingen voor de ge-
meentebijeenkomst van 11 mei uitgedeeld.  
Daar is een grote fout in de aanhef opgetreden.  
De uitnodiging is bedoeld voor de gemeentele-
den van 40-55 jaar en er stond 55+ boven.  
 
Gemeenteleden van 40-55 jaar zijn van harte 
welkom voor de gemeente bijeenkomt over de 
toekomst van De Voorhof op woensdag 11 mei 
om 20.00 uur.  
Praat, denk mee in hoe we verdergaan als Voor-
hofgemeente.  
We rekenen op jullie komst. 
 

Zondag 8 mei Overstapdienst 
 
Volgende week zondag is er de overstapdienst 
die mede is voorbereid met de kinderen die mee 
hebben gedaan in Ontdekkerk of basiscate-
chese. Zij hebben dit seizoen geleerd en nage-
dacht over wat kerk is, de betekenis van de sym-
bolen van kerk en geloof en over de christelijke 
feestdagen.  
Een nieuwe fase begint als ze naar het voortge-
zet onderwijs gaan. In de dienst is er aandacht 
voor die overstap in symboliek en door de dienst 
een feestelijk tintje te geven.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
mailto:https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=V6mKesyVQ0aPTSF_27C-9w&qsl_reqcnt=1
mailto:https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Ptp-q81dRiGB8eSfrZM_EA


  

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, IJzen-
doorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.  
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Keste-
ren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

Tenslotte 
 
De komende week staat (deels) in het teken van 
herdenken en vieren: 4 en 5 mei. Na het afbla-
zen van vrijwel alle festiviteiten rond 75 jaar be-
vrijding, twee jaar geleden, kan er nu weer geza-
menlijk herdacht en voluit gevierd worden.  
De situatie in Oekraïne geeft aan het herdenken 
een extra lading en werpt over het vieren een 
schaduw.  
Vrijheid en vrede zijn nooit vanzelfsprekend ge-
weest, maar met deze oorlog aan de rand van 
ons werelddeel krijgen die woorden toch nog 
weer een andere lading.  
Herdenken en vieren blijven daarom van groot 

belang en de ‘moeite’ waard! 

Rommelmarkt 7 mei 
 
Beste mensen van De Voorhof, 
 
het schiet op! nog maar een paar dagen en dan 
houden we eindelijk onze rommelmarkt.  
 
Wilt u nog eens in kelder, kasten of zolder kijken 
naar spulletjes die u niet meer gebruikt. U kunt 
deze op woensdagochtend 4 mei en woensdag 
's avonds tussen 18.30-19.30 uur en op donder-
dag 5 mei tussen 18.30 - 20.00 uur in de kerk in-
leveren.  
Zaterdag 7 mei a.s. kunnen alle vrijwilligers 
vanaf 7.30 uur terecht om alle spullen te sorteren 
en klaar te zetten. We verwachten de eerste ko-
pers rond 9.30 uur en dan zijn vast ook de eerste 
warme oliebollen klaar. 
 
We hebben nog weinig aanmeldingen voor het 
bakken van koek en taart. Zou u aub willen bak-
ken voor de verkoop? U kunt uw baksel brengen 
in de Voorhof op zaterdagochtend.  
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
De rommelmarktcommissie 
 

Koninklijke onderscheiding 
voor Evert Oskam  
 
Wij feliciteren Evert met de ontvangen koninklijke 
onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau‘.  
 
Evert ontvangt de onderscheiding voor zijn vrij-
willige inzet gedurende ruim 40 jaar voor het ker-
kenwerk binnen De Voorhof; WMO-raad;  
PCOB, afd. Kesteren; de plaatselijke afdeling 
van het CDA; Agrarische Natuurvereniging de 
Lingestreek, het Nederlandse Rode Kruis, afde-
ling Kesteren en Stichting Vluchtelingenwerk.  
 

 
 

Jaarrekening 2021 
 
De door de kerkrentmeesters opgestelde jaarre-
kening 2021 is door het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties (KKA) gecontroleerd.  
De jaarrekening is geagendeerd voor de verga-
dering van de Kerkenraad van 12 mei a.s. met 
de intentie de jaarrekening vast te stellen.  
De stukken kunnen worden opgevraagd bij de 
penningmeester via penningmeester@voorhof-
kesteren.nl. In de hal zullen ook een aantal pa-
pieren exemplaren liggen. 
Vragen en eventuele bemerkingen m.b.t. de jaar-
rekening kunt u richten aan de penningmeester. 
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