
 

  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
 Nummer 162 - Zondag 15 maart 2020 

Welkom!  
zondag 15 maart 2020, 10:00 uur 
3de zondag in de 40 dagen: Oculi Mei 
 
Ds. G.C. Flobbe, Naarden 
Organist: Louis Gerritsen 
 
Er is kindernevendienst en oppasdienst 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst 

 
Lezingen:      Job 19: 25-27 
        Romeinen 8: 18-27 
 

Liederen:  Lied 25: 7, 8 en 10 
 Lied 25b 
 Lied 675 
 Samen weer op zoek 
 Lied 939: 1 en 3 
 Lied 286: 1, 2 en 3 
 Lied 442: 1 en 2 
 Lied 1000:1, 3 en 5 

  
Collectes: 
  
Eerste collecte:   “Overleven in een burgeroorlog”. 
Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen 
om zich af te scheiden van het islamitische Noord-
Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, 
maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. 
Een ongekende menselijk tragedie: 
honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen 
mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in 
eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. 
Wij steunen de kerken en organisaties, die boeren 
gereedschap en zaaizaad verstrekt om dagelijks 
voedsel te kunnen produceren. Ook wordt er training 
gegeven in zeep maken, waardoor vrouwen een 
eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar 
school kunnen laten gaan. 
 
Tweede collecte: Pastoraat  
 

Corona en de kerk 
 

In overleg met ds. Flobbe, de 
predikant die aanstaande 
zondag hoopt voor te gaan, is 
besloten de kerkdienst van 
aanstaande zondag 15 maart 
vooralsnog door te laten gaan. 
Ieder wordt geadviseerd voor 
zichzelf de afweging te maken 
of het bezoeken van De 
Voorhof verstandig is. Wel 
wordt aan de kerkgangers 
gevraagd wat meer verspreid te 
gaan zitten dan gebruikelijk. 
In de loop van de volgende 
week zal een afweging worden 
gemaakt of de kerkdienst van 
22 maart kan doorgaan. 
Informatie daarover zal worden 
verspreid via de nieuwsbrief, de 
website en de facebook pagina. 
Voor wie thuisblijft, is er naast 
de gebruikelijke kerkdiensten 
op internet en TV een meditatie 
van ds de Reuver om 09.30 uur 
op NPO 2 (EO).  
LET OP: De kerkdienst vanuit 
De Voorhof kan, net als altijd, 
gevolgd worden 
via http://www.voorhofkesteren.
nl/luisteren_naar_de_dienst en 
klikken op 'Luister live'. 
 

http://www.voorhofkesteren.nl/luisteren_naar_de_dienst
http://www.voorhofkesteren.nl/luisteren_naar_de_dienst


 

Kerkdiensten 
zo 22 maart, 10:00 uur: Ds. J. Stelwagen, Leersum 
zo 29 maart, 10:00 uur: Ds. J.G. te Lindert,  
    Westendorp 
Zo 5 april, 10:00 uur: Ds. L. Terlouw, Veenendaal 

Bowlen 

Vrijdagavond 27 maart staat de volgende 
tieneractiviteit weer op het programma.  
We beginnen deze avond weer met een gezellig 
diner, verzorgd door jullie zelf. Vervolgens trekken 
we de bowlingschoenen aan om in de bowling in 
Kesteren strikes proberen te gooien.  

Je bent welkom om 18.00u in De Voorhof, waar we 
samen eten om vervolgens gezamenlijk naar de 
bowlingbaan te vertrekken.  
Laat je even weten of je erbij bent via 
tieners.voorhof@gmail.com ? 

 
 
 

Graag uw aandacht voor 
 
Mededeling 
Dhr. Rick Aipassa, (man van Anita Veldhuis en 
vader van Kaya en Kyan) mag vanaf nu vanuit huis 
gaan revalideren. Groenendaal 56, 4041 XX 
Kesteren.  
 
Aandacht voor 
Dhr C.A.  (Cees) van Dolderen, A.C.W. Staringhof 
5, 4041 WB Kesteren verblijft in het Vrijthof. 
Dhr. H.B.W. (Henk) Luimes, Rijnbandijk 169, 4041 
AV Kesteren, is opgenomen in het Rivierenland 
ziekenhuis in Tiel.  
Er zijn ook mensen die al langere tijd ziek thuis zijn. 
Wilt u ook aan hen denken?  
 

Jarigen deze week 
17 mrt Dhr, P. van de Peppel 
17 mrt Dhr. G.J. van Kleef 
19 mrt Dhr. P. van Zetten 
 

  

  

  
 
 

Bestellen en kopen Advocaat. 
 
Zoals gebruikelijk kunt u weer advocaat bestellen 
voor de Paasdagen. 
U kunt bestellen tussen 14 en 22 maart per mail of 
telefonisch. 
Wanneer: Paasdagen 2020                                  
Bestellen: 14 t/m 22 maart   
Afhalen  :  vanaf 5 april in de Voorhof 
Bestellen: 
De advocaat is te bestellen via 
bestellingen.voorhof@gmail.com en telefonisch bij 
Teuni Kars  0488-481992.  
Ook is er een bestellijst op het whiteboard in de hal 
van de kerk. De prijs van de advocaat is € 5.00 per 
flesje 500 ml. We proberen altijd extra flesjes te 
maken zodat er op de woensdagochtenden vaak 
advocaat voorradig is.  
 

Colofon 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk 
woensdagmiddag ingeleverd worden via 
nieuwsbrief@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: 0488-482606 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl  
 
Pastorale zorg:  
Marjon Bosch-Verschuur(ma-woe-don) 
06 21633151 – kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl 

Kerk op schootdienst 

Afgelopen zondag was er weer een kerk op schoot 
dienst. Deze keer stond hij in het teken van Jona die 
opgeslokt werd door de walvis. Toen alle kinderen 
netjes op de mat zaten, zijn we samen met dominee 
Beer begonnen met het vertellen van het verhaal. 
De kinderen hebben niet alleen geluisterd, ze 
mochten ook in een boot zitten en voelen hoe hard 
de wind kan waaien. Verder hebben we de prachtige 
onderwaterwereld bekeken, veel liedjes gezongen 
en hebben de kinderen Jona in het water laten 
vallen. Gelukkig waren er prachtige walvis-
washandjes die Jona konden redden, want Jona kon 
natuurlijk niet zwemmen. Uiteindelijk zijn alle Jona 
poppetjes veilig op het strand gedropt door de 
walvis. De kinderen waren erover eens dat Jona 
beter meteen naar Ninevé had kunnen gaan.  
Het was een mooie, gezellige dienst met 
enthousiaste kinderen.  
De volgende dienst gaat over de bruiloft in Kana en 
is op 17 mei. We hopen jullie dan weer allemaal te 
zien! 

 

Groeten, Joanne en Anika  
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