
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 301 - zondag 13 november 2022   

Welkom! 
zondag 13 november 2022 10.00 uur 
9e zondag van de herfst 
 

Voorganger : Ds. E. Hagen, Kerk-Avezaath 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
Thema : Omkeren kan 
 

Lezingen : Psalmen 32 
   Lucas 19: 1-10 
 

Liederen : Lied 280: 1, 2, 3 en 5 
   Lied 868: 1, 4 en 5 
   Lied 833 
   Lied 186 
   Lied 345 
   Lied 723 
 

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
1e collecte: Kerk in Actie Zending Golfstaten 
 

2e collecte: 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 
 
Geboren: 
18 oktober is Rose Lou Elings geboren, Rose is 
de dochter van Rick en Nikki Elings. Er staat 
zondag een roos voor haar in de kerk die met 
een boekje naar Rick en Nikki wordt gebracht. 
 
Jarige:  
16 november: dhr. W. Jongenotter 
 
 
 
 

Agenda  
Woensdag 16 november 10.00 tot 11.30 uur 
 Koffieochtend 
Vrijdag 18 november 20.00 uur,  

Film café 
 De Vloedschuur Heteren 
Zondag 20 november 10.00 uur 

Eeuwigheidszondag 
Ds. Henriëtte Bouwman 
 

Predikant afwezig voor cursus 
Komende maandag en dinsdag is ds. Henriëtte 
Bouwman afwezig voor cursusdagen in het Do-
minicanerklooster in Huissen. Ze volgt een cur-

sus Biblioloog. 

 
 

Gedachteniszondag 
Volgende week zondag, 20 november, is het de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze 
dienst zullen de namen van 13 gemeenteleden 
genoemd worden die dit afgelopen kerkelijk jaar 
zijn overleden. Hun naam wordt genoemd vanuit 
het licht van Christus' leven, een kaars wordt 
aangestoken en de steen met hun naam zal 
meegegeven worden aan familieleden of betrok-
kenen.  
Een bijzonder moment van gedenken in de ge-
meente, stilstaan bij leven en sterven. 
 

Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 

tot U, want in Uw heden 
bewaart Gij hun bestaan 

 
uit: Lied 731 liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gRnAveGHS6KDP1zzgX9ivw&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=07BdHLrQRxKM6rohMvme1Q


 

Colofon 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk 
woensdag 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 dor-
pen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lien-
den 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 

 

Avond eerste adventszondag 
moeders van Jezus 
In de vorige Rondom zijn er avonden over de 
moeders van Jezus aangekondigd. De eerste 
avond zou woensdag 23 november zijn om 19.30 
uur. Nu is er die week geen ruimte in De Voorhof 
beschikbaar ivm de kledingmarkt.  
Deze avond kan dan alleen doorgaan als iemand 
zijn of haar huiskamer ter beschikking stelt. Ik 
hoop dat we zo de avond door kunnen laten 
gaan, het zou jammer zijn om één van verhalen 
over de vrouwen uit het geslachtsregister van Je-
zus niet verder uit te diepen. Wil jij je huis be-
schikbaar stellen, dan mag je dat aan Henriëtte 
doorgeven. 
De andere avonden in de advent over de moe-
ders van Jezus zijn op: 
woensdag 30 november, donderdag 8 december 
en woensdag 14 december om 19.30 uur, en die 
zijn wel in De Voorhof. 
 

Uw aller hulp gevraagd 
Aanstaande zondag (13/11) liggen in de hal van 
de kerk de uitnodigingen voor de adventsviering 
voor senioren op 7 december klaar.  
We zouden het zéér op prijs stellen als u alle-
maal een of meer enveloppen persoonlijk zou 
willen bezorgen.  
De vorige keer is dat voortreffelijk verlopen en 
hopelijk nu ook.  
Alvast heel hartelijk dank, de diaconie. 
 

Tenslotte 
Met de gemeenteavond van 12 oktober en aan-
sluitend de digitale enquête is een flinke stap ge-
zet naar de toekomst van onze Voorhofge-
meente. 
Aan het begin van de gemeenteavond zijn de za-
ken genoemd waarmee binnenkort begonnen 
wordt of al een begin is gemaakt. Bijvoorbeeld 
het aanpassen van de kerkzaal en de buitenkant 
van De Voorhof, het starten van gespreksgroe-
pen rond de kerkdiensten of andere thema’s, 
tuinontmoetingen in de zomer en meer prakti-
sche zaken. 
De uitkomsten van de gemeenteavond en de di-
gitale enquête zullen bij elkaar worden opgeteld. 
Op de verschillende terreinen van de kerk zal dat 
een top drie opleveren. Die punten zullen in de 
nabije toekomst de eerste aandacht krijgen om 
uitgewerkt te worden. Zo bouwen wij samen 
langzaam maar zeker aan het voortbestaan van 
onze gemeente. 

 

 
 

Kerkenraad 

Afgelopen donderdag vergaderde de kerken-
raad. De door de kerkrentmeesters en diaconie 
ingediende begrotingen konden na een toelich-
ting worden vastgesteld. Een flinke klus die de 
beide penningmeesters geklaard hebben zit er 
weer op. Ook het collecterooster voor het ko-
mende jaar en het geactualiseerde privacy regle-
ment (te vinden op de website) werden vastge-
steld. Verder kwamen de gemeenteavond, de di-
gitale enquête en nog een aantal andere zaken 
aan de orde. Genoeg stof voor een zinvolle 
avond! 

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 

 

Digitale enquête 
Vorige week zaterdag is hij verstuurd naar alle 
ontvangers van deze nieuwsbrief en nog een 
aantal andere adressen, de Digitale Enquête. 
Ben je er nog niet aan toe gekomen en is de mail 
verdwenen uit de leeggemaakte prullenbak? Klik 
dan hierop: https://www.thesistool-
spro.com/goto/toekomstdevoorhof en ga er als-
nog een paar minuten mee aan de slag. Meer tijd 
kost het niet. Vul hem in, want ook JOUW ME-
NING TELT!  
Hij mag ingevuld worden door alle Voorhofleden 
die niet aanwezig konden zijn bij de  gemeente-
avond van 12 oktober. Stuur hem door naar huis-
genoten of andere Voorhoffers die niet zelf de 
nieuwsbrief krijgen. Hoe meer ingevulde enquê-
tes er binnenkomen, des te beter voor de toe-
komst van onze Voorhof!  
 

Kerkenraad 

Afgelopen donderdag vergaderde de kerken-
raad. De door de kerkrentmeesters en diaconie 
ingediende begrotingen konden na een toelich-
ting worden vastgesteld. Een flinke klus die de 
beide penningmeesters geklaard hebben zit er 
weer op. Ook het collecterooster voor het ko-
mende jaar en het geactualiseerde privacy regle-
ment (te vinden op de website) werden vastge-
steld. Verder kwamen de gemeenteavond, de di-
gitale enquête en nog een aantal andere zaken 
aan de orde. Genoeg stof voor een zinvolle 
avond! 
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