
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 280 - zondag 19 juni 2022  

Welkom! 
zondag 19 juni 2022, 10:00 uur 
1e na Trinitatis  
 
Voorganger : Ds. J.  Stelwagen, Leersum 
Lectrix : Elisabeth van der Lugt 
Organist : Patrick van der Vegt 
 
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 ds. Henriëtte Bouwman 
of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt 
genieten van het enige echte kopje Voorhofkof-
fie! 
 

Over de dienst  
 
Lezingen : 1 Korintiërs 8 
   1 Korintiërs 9: 19 t/m 21;  
   1 Korintiërs 10: 19 t/m 21  
   1 Korintiërs 10: 31 t/m 11 
 
Liederen : psalm 13  
   psalm 150A: 1, 2 en 3 
   lied 320: 1 
   lied 320: 2 en 3  
   lied 906: 4 en 8 
    
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte St. Kupika Oeganda 
 
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. 
 

Kerkdiensten  
 
zo 26 jun 2022, 10:00 uur:  

J. van Ingen, Beusichem 
zo 3 jul 2022, 10:00 uur:  

Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 
zo 10 jul 2022, 10:00 uur:  

Ds. Henriëtte  Bouwman 

Kom in de Tuin 
 
Vanaf zondag 10 juli willen we weer starten met 
een serie Kom in de Tuin. Voorgaande jaren was 
daar best belangstelling voor en werd het als ge-
zellig ervaren. In de hal van de kerk staat een 
bord met daarop de inschrijflijst voor wie zijn tuin 
beschikbaar stelt op een zondagmiddag tussen 
15.00 uur en 1700 uur.  We hopen op een aantal 
gezellige middagen, met leuke ontmoetingen. 

Uitslag 
 
Vanwege de examenuitslagspreiding zijn er 
ook deze week examenkandidaten die wij 
kunnen feliciteren met het behalen van hun 
diploma. Van harte! En ook voor wie het nu 
nog niet gelukt is geldt: kop op en houd de 
moed erin. Je krijgt vast en zeker nog een keer 
een kans! 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=o4lconL_SMaIEWHcyGYe6A
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5sLfEX8uRS-WFHjoDNl6JQ


 

Samen eten  

voor alleengaanden 
 
Elke laatste vrijdag van de maand maken we een 
smakelijke maaltijd in de kerk voor max. 14 per-
sonen die meestal alleen aan tafel zitten. Alleen 
de werkelijke kosten worden berekend (richtprijs 
5 euro). We gaan om 18.00 uur aan tafel. 
 
Vrijdag 24 juni  a.s. Gaan we weer lekker koken. 
Komt u ook? 
 
U kunt zich aanmelden bij Aleke,  
telefoon 0488442894  
of per mail: azvanvuren@hotmail.com. 
 
Gezellig als u aanschuift! 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons clubje wil-
len versterken. Je hoeft geen keukenprins(es) te 
zijn hoor. Als we met wat meer koks zijn kunnen 
we rouleren en is het niet nodig elke maand te 
koken. Interesse? Stuur dan even een mailtje of 
bel. We horen het graag. 
 
Hartelijke groeten, 
Marijke, Aleke en Annemieke 
 
 

 
 

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 

 

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 
 

Tenslotte 
 
Het lot van veel kerkgebouwen is dat zij het 
grootste deel van de tijd leeg staan. Ook onze 
Voorhof is beslist niet alle dagen volop in 
gebruik. Op de zondagen is er natuurlijk de 
ochtenddienst met aansluitend het 
koffiedrinken, maar daar bleef het meestal bij. 
Sinds enige tijd is het zondagse gebruik van 
De Voorhof wat toegenomen. Eenmaal per 
maand, op de tweede zondag van de maand, 
komen ’s middags mensen van de 
Karengemeenschap uit de wijde omgeving 
naar De Voorhof om daar gezamenlijk hun 
geloof te beleven. Een eredienst, 
kinderactiviteiten en catechisatie komen dan 
allemaal aan bod. Het wordt zeer gewaardeerd 
als er ook Voorhoffers binnenkomen om (een 
deel van) de middag mee te maken. De moeite 
waard om in uw agenda te zetten. 

Kleine Kerkenraad 
 
Deze week vergaderde de kleine kerkenraad. 
De jaarrekening van onze diaconie kon in deze 
vergadering worden vastgesteld, want er 
waren geen op- of aanmerkingen door de 
penningmeester ontvangen. 
Verder werd er onder andere gesproken over 
het invullen van vrijkomende taken, zoals de 
administratie van de Actie Kerkbalans. Een 
belangrijke taak zonder vergadertijd waarvoor 
een nieuwe vrijwilliger dringend nodig is. 
Ook de uitkomsten van de Gemeente- 
bijeenkomsten in het kader van de 
toekomst van De Voorhof kwamen aan bod. 
De komende zomer wordt daarmee aan de 
slag gegaan, zodat bij de start van het nieuwe 
seizoen duidelijk is welke ideeën als eerste 
opgepakt zullen worden. 
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