
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 279 - zondag 12 juni 2022  

Welkom! 
 
Zondag 12 juni 2022, 10.00 uur 
Trinitatis 
 
Voorganger : Ds. M. van der Velden, Ede 
Lectrix : Marijke van Dijk 
Organist : Louis Gerritsen 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Lezingen : Exodus 16: 9 - 18 

  Lucas 5: 1 - 11 
 
Liederen : Lied 8: 1, 6 

  Lied 146c: 1, 7 
  Lied 653: 1, 2  
  Lied 653: 4 
  Lied 910: 1, 2   
  Lied 793: 1, 3   

 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte Bloemenfonds Voorhof 
 
2e collecte Liturgie en  eredienst 
 
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: 
 
14 juni Mevr. S.K. van de Werfhorst- Leuning  
14 juni Mevr. L.H.M. de Brouwer  
16 juni Dhr. J.M. van Mourik 
16 juni Dhr. J. Veldhuis 
17 juni Dhr. W. Looijen  
18 juni Mevr. G.A. van den Bold- Hetebrij 
 
 
 

Kerkdiensten  
 
19 juni 2022, 10.00 uur  

Ds. J. Stelwagen, Leersum 
 
26 juni 2022, 10.00 uur 
 Ds. J. van Ingen, Beusichem  
 
3 juli 2022, 10.00 uur 

Ds. W. van Wakeren, Veenendaal  
 
 

Elke week 
 
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 
uur tot 11.30 uur.  
U kunt dan even binnenlopen voor een lekker 
kopje Voorhofkoffie, een gesprekje met elkaar of 
om even stil te zijn in de kerkzaal.  
En u kunt natuurlijk in alle rust een mooi boek of 
een verrassend spel uitzoeken! 
 

Vakantie predikant  
 
De komende weken is ds. Henriëtte Bouwman 
met vakantie.  
In dringende gevallen nemen de collega's in de 
regio waar.  
Willeke de Jong is aanspreekpunt voor pasto-
raat.  
Vanaf 4 juli is Henriëtte weer beschikbaar. 

Kleine Kerkenraad 
 
Deze week vergadert de kleine kerkenraad.  
Eén van de agendapunten is het behandelen en 
zo mogelijk vaststellen van de jaarrekening van 
onze diaconie. 
Verder komen onder andere aan de orde het  
vervolg op de gemeentebijeenkomsten in ver-
band met de toekomst van onze gemeente en  
de inzet van vrijwilligers binnen De Voorhof. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YhYw4ayVRaCTrOoXFx51Rg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gwgkX211TpGhn2o8jk-gEQ


  

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 
 

High Tea: snoepen en muziek 
 
Heeft u zich al opgegeven voor de High Tea voor 
ouderen, vrijdag 17 juni van 14.30-17.00 uur in 
De Voorhof ?  

 
Dat is nog tot maandag 13 juni mogelijk.  
Er hangt een intekenlijst in de hal.  
Ook is aanmelden mogelijk bij:  
Florida Pouwer  
email: fg.pouwer@hotmail.com  
telefoon: 0488 – 482341 (na 19.00 uur) of bij  
Marian Jongenotter 
email: jongenottermarian@gmail.com  
telefoon: 0488 – 769070 (na 19.00 uur). 
 
De middag is bestemd voor ouderen vanaf zestig 
jaar, maar wie jonger is en zich voelt aangetrok-
ken tot dit gebeuren is ook van harte welkom. 
Tussen alle snoeperij door zal het muziekensem-
ble Musiamici een optreden verzorgen en onze 
huismusicus Bart Roest het geheel muzikaal op-
vrolijken.  

 
De diaconie fungeert als gast- heer/vrouw voor 
dit gezellig samenzijn dat gratis is.  
Wel is er gelegenheid tot het geven van een vrij-
willige bijdrage. 

 
 
 
 
 
 

Tenslotte 
 
Het was even spannend of het door kon gaan 
vorige week de openluchtdienst met Pinksteren. 
Maar het ging door en het was voor de vele 
openluchtdienst-gangers een mooie en vaak 
nieuwe ervaring.  
Met nieuwe elementen op een herkenbare basis 
in een bijzondere omgeving werd het een inspi-
rerend Pinksterfeest! 
 

 
 

 
 
 

Examens 

 
De meeste examenkandidaten hebben hun  
uitslag binnen.  
Voor wie geslaagd is: van harte gefeliciteerd!  
Nu even uitblazen en dan veel plezier en succes 
bij de volgende stap die je gaat zetten. 
Voor wie het nog niet gelukt is: kop op en houd 
de moed erin!  
Je krijgt vast en zeker nog een keer een kans. 
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