
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  
   Nummer 255 - zondag 26 december 2021   

Welkom! 
 
Zaterdag 25 december 2021 10.00 uur 
Eerste Kerstdag 
 
Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman 
Declamatie: Grada van Harten 
Organist: Louis Gerritsen 
 
 

Over de dienst 
Kerstmorgen 2021  
 
Lezing: Lucas 2: 1 - 20 
Liederen: Lied 486: Midden in de winternacht 

 Lied 484: Go tell it on the mountain 
 Lied 476: 1, 2, 3, 4 - Nu zijt wellekome 
 Lied: Wij zijn op weg naar Bethlehem 
 Lied 477: 1, 2,4  - Komt allen tezamen 

 Lied 487: Eer zij God in onze dagen 
 Lied 369b 
 Lied 421: Vrede voor jou 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 
deze koppeling:  

 
 

Kerkdiensten  
 
2 januari 2022: 10.00 uur  
 Ds. Henriëtte Bouwman 
9 januari 2022: 10.00 uur 
 Ds. Henriëtte Bouwman 
16 januari 2022: 10.00 uur 
 Ds. M. van de Velden, Ede 

 
 

 

Collecte eerste Kerstdag 
 
Eerste collecte: Kinderen in de knel  
Tweede 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 
 
Jarig: 
31-12-2021 Dhr. J.G. van Zadelhoff 

 
 
 

Over de dienst 
Zondag onder Octaaf 
 
Lezingen: Jesaja 9: 1- 5 
 Lucas 1: 1 - 4  
 Lucas 2: 1 - 2 en vers 7 
 Zacharia 14: 7 - 11 
Liederen: Lied 853: 1, 2, 3 
 Lied 484 Go tell it on te mountain 
 Lied 481: 1, 2, 3 met declamatie 
                Lied 527: met declamatie  
                Lied 487: Eer zij God in onze dagen 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 
deze koppeling:  

 
 
 
 
 
 

Welkom! 
 
Zondag 26 december 2021 10.00 uur 
Tweede Kerstdag 
 
Voorganger: Dr. J.G. te Lindert, Westendorp 
Declamatie: Marjo van der Poel  
Organist: Louis Gerritsen 
 

Collecte tweede Kerstdag 
 
Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Landelijke 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. 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=utMuhQOqSK6bVHYB-0dhAw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=kRkCVpJ8SdWrL8mJ05mRYQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=z7cCg4SnSDere4MLWTGfzQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=AZ3wuPOAQZqjGNQUW3I6cw


 

Voor de kinderen 
 
Maria en Jozef hebben een slaapplek gevonden 
bij de stal. En de herders zijn lopend met hun 
schapen in de buurt. 
 

 
 
Helaas kunnen we met Kerst weer niet bij elkaar 
komen.  
We hoeven de kerstdienst voor jong en oud niet 
te missen. Ds. Henriëtte Bouwman en de men-
sen zijn de techniek zullen wel in de kerk aanwe-
zig zijn, zodat we thuis de kerstdienst kunnen 
meebeleven. We hopen dat jullie het toch een 
mooie dienst vinden en dat we volgend jaar weer 
allemaal naar de kerk kunnen komen. 

 

 

Elke week 
 
Elke woensdag blijft De Voorhof open van  
10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnen-
lopen voor een gesprekje met  
ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in 
de kerkzaal. 
 
Ook op vrijdagmiddag 31 december is De Voor-
hof open, dan van 16.00 tot 16.45 uur. U kunt 
even binnenlopen voor een moment van stilte in 
de kerkzaal en wie dat wil kan een kaarsje aan-
steken. Er zal zachte achtergrondmuziek te ho-
ren zijn. Ds. Henriëtte Bouwman is dan aanwe-
zig. 
 

Kerst, corona en de kerk 

 
U hebt het al kunnen lezen in de extra nieuws-
brief eerder deze week: voorlopig zijn er alleen 
online kerkdiensten vanuit De Voorhof.  
Ook met de kerstdagen.  
Dat betekent dat alleen die mensen in de kerk 
aanwezig zijn die nodig zijn om een kerkdienst te 
houden en uit te kunnen zenden.  
Helaas is dat voor het tweede jaar op rij het ge-
val; slechts een handjevol mensen in de kerk tij-
dens Kerst.  
Maar gelukkig hebben wij de beschikking over 
voldoende technische mensen en middelen om 
toch vanuit huis mee te kunnen vieren. 
 
Inmiddels wordt er hard gewerkt om in deze ge-
wijzigde vorm de liturgie van Kerst vorm te ge-
ven.  
Het vraagt een andere inspanning en het is een 
uitdaging om zo in een laat stadium alles ‘op 
orde’ te krijgen, maar het zal vast lukken. 
 

Een grandioze prestatie! 
 
Net voor de uiterste inlevertijd van de kopij voor 
de kerstnieuwsbrief raakte de bodem van het 
krat, met setjes om pennenzakjes te maken voor 
de actie schoenendoos, in zicht. En zowaar: het 
ongelofelijke is gebeurd! 
Er zijn maar liefst ruim 1100 prachtige pennen-
zakjes genaaid door hele enthousiaste en be-
trokken mensen van binnen en buiten De Voor-
hof! 
Graag willen we hen allemaal bijzonder hartelijk 
bedanken voor hun ijver. Op deze manier zijn we 
zowel met elkaar verbonden als met de  Moldavi-
sche kinderen die in het voorjaar van 2022 blij 
gemaakt zullen worden met een goed gevulde 
schoenendoos.  
 
P.S. Heeft u nog pennenzakjes thuis? Graag 
even een belletje naar Lobke  
(06-30022411) of Ellie (06-38745797) 
We kunnen dan afspreken hoe de zakjes bij ons 
komen. 
 

 
 



Ten slotte 

 
De kortste dag van het jaar ligt weer achter ons. 
Het licht begint langzaam door te breken; het 
duister zal wijken.  
Al behoort ‘Komt allen tezamen’ dit jaar niet tot 
de mogelijkheden, toch kunnen wij met de mid-
delen die er zijn het Kerstfeest vieren. Het vieren 
van de hoop die wij hebben op een goede toe-
komst. Die hoop houden wij levend.  
 
Een goed Kerstfeest gewenst! 
 
 
 

Colofon 
 
Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk 
woensdag inleveren via e-mail 
nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl  
 
Pastorale zorg:  
 

Ds. Henriëtte Bouwman,  
werkdagen dinsdag t/m vrijdag 
Telefoon 0488 – 78 55 36 
Mobiel 06 – 12 67 83 06 
E-mail predikant@voorhofkesteren.nl 
 

Willeke de Jongh 
Telefoon 0488 – 75 07 11 
E-mail pastoraat@voorhofkesteren.nl 
 

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de 
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, 
IJzendoorn, Lienden en Ommeren en hoort bij de 
Protestantse Kerk Nederland. 
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 48 26 06 
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl  
Website: www.voorhofkesteren.nl 
 

Extra nieuws van de  

Werkgroep VIS 
 
De Werkgroep VIS doet zijn uiterste best om u 
onder de gegeven omstandigheden een afwisse-
lend programma te bieden…maar dat valt mo-
menteel niet mee. Zoals u weet, hebben we 
voorlopig te maken met strenge lockdown maat-
regelen, in ieder geval tot 15 januari. Hoe het 
daarna verder gaat, is uiterst onzeker. De werk-
groep houdt er daarom rekening mee, dat activi-
teiten wellicht niet ’s avonds kunnen plaatsvin-
den. De avond ‘Wie was Lucas?’ op 20 januari in 
De Rank te Zetten is daarom uit voorzorg ver-
plaatst naar de middag. In de zondagsbrieven 
houden we u op de hoogte van verdere ontwik-
kelingen. 
 
Wie was Lucas? 
Ieder jaar staat een ander evangelie op het  
oecumenisch leesrooster voor de kerkdiensten.  
In 2022 is dat het evangelie naar Lucas.  
Op 20 januari 2022 gaan we onder leiding van 
Ds. Hanja van Essen, predikant van de protes-
tantse gemeente De Rank te Zetten, ontdekken 
wat de bijzonderheden in dit evangelie zijn.  
We doen dit vanuit de vragen: Wie was Lucas? 
Waarom schreef hij zijn evangelie?  
Locatie: De Rank te Zetten, aanvang 15.00 uur. 
U kunt zich opgeven via aanmeldengele-
boekje@gmail.com. U mag ook bellen naar Ma-
rijke 06-12195936. Verdere informatie is te vin-
den op de site van het Gele Boekje: www.gele-
boekje.nl . Wilt u bij het aanmelden doorgeven: 
uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woon-
plaats, met hoeveel personen u komt en of u ver-
voer wenst of vervoer aanbiedt? 
Voor nu wenst de Werkgroep VIS u mooie en 
vooral ook gezonde feestdagen dagen toe! 
 
Namens de Werkgroep, 
Marijke van Dijk 
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