
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 267 - zondag 20 maart 2022  

Over de dienst  
 
Lezingen : Lucas 13: 1 – 9 
   Exodus 6: 2-6a 
 
Liederen : Lied 25a: 1, 2 
   Lied 547: 3 
   Lied 561: 1 
   Lied 561: 2 
   Lied 561: 3 
   Lied 561: 4 
   Lied 561: 5 
   Lied 418: 1, 2, 3, 4 
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Collectes 
 
1e collecte Indonesië  
 
Een betere toekomst voor straatkinderen in 
Yogyakarta 
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, 
leven veel kinderen op straat. Medewerkers van 
de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. 
Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen 
vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en 
muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier 
inloophuizen. Voor kinderen die de straat defini-
tief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan 
naar een plaatselijke school en vrijwilligers hel-
pen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorko-
men dat meer kinderen op straat belanden. 
Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar 
organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin 
financieel te onderhouden.  
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk 
voor straatkinderen.  
 
2e collecte  Liturgie en eredienst 
 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabo-
bank', 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: 
24 maart  Mevr. W.C. van der Schaft-  
                van de Zandschulp 
26 maart  Dhr. A. van Dijk 
 

 
 
 
 

Kerkdiensten  
 
27 maart 2022, 10.00 uur  

Ds. Henriëtte Bouwman 
3 april 2022, 10.00 uur  

Ds. Mw. E. Braam, Culemborg 
10 april 2022, 10.00 uur   
 Ds Henriëtte Bouwman 
 Kerk en Schooldienst 
   
 
 

Welkom! 
 
Zondag 20 maart 2022, 10.00 uur 
3e in de 40 dagen: Oculi Mei 
 
Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman 
Lectrix  : Marijke van Dijk 
Organist : Louis Gerritsen 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Kerkdienst 20 maart 
 
In de kerkdienst van komende zondag zal een 
selectie van de tentoonstelling ‘Een diepe voor in 
de aarde’ van Marijke van Dijk en de teksten 
daarbij van Steven van Campen een plek krijgen 
in de dienst. Ze zullen in het verhaal van de zon-
dag worden geïntegreerd.  
De schilderijen vormen samen een serie kruis-
wegstaties als een weg van mensen.  
Op donderdag 24 maart zal Marijke van Dijk zelf 
de schilderijen en het hoe en waarom van die 
weg van mensen toelichten in een lezing in  
De Voorhof.   
 
 
 

Welkom thuis ! 
 

Renée de Heus, Molenstraat 9 in Lienden, is met 
haar ouders afgelopen maandag thuis gekomen 
vanuit Barcelona, waar ze een zware operatie 

heeft ondergaan. Verder herstel van de operatie 
en revalidatie kan thuis plaatsvinden, al zal dat 

nog de nodige tijd vergen. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events
ps://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=GQIF0WTAQHOlIyAcWnTw1Q&qsl_reqcnt=1
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=r2tlHL-mTyeRBrlKBx4UQg&qsl_reqcnt=1


  

Voor de kinderen 
 
In het 40-dagenboekje staat zondag het verhaal 
over Johannes, die over Jezus vertelt. Om uit te 
leggen wie Jezus Is, gebruikt hij een oud verhaal 
van de profeet Jesaja. Het gaat over de helper 
van God, die lijdt om andere mensen te helpen. 
 

 
 

Jesaja 53:11a en Johannes 12:37-50 
Je kunt dit verhaal beluisteren op  
Podcasts - Kind op zondag 
 
Agenda 
01 april  
uiterste besteldatum Palmpaasstokpakket, infor-
matie zie verder op in de nieuwsbrief 
10 april  
Kerk en Schooldienst met Palmpasenintocht  
15 mei 
Ontmoeting 20 – 40 jaar met kinderopvang 
 
 

Eetgroep voor alleengaanden 

vrijdag 25 maart om 18.00 uur 
  
Beste mensen van De Voorhof, 
  
Na een veel te lange pauze willen we graag  
weer voor u koken en gezellig samen eten in 
De Voorhof. 
  
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. 
De werkelijke kosten worden berekend (richtprijs 
5 euro). We gaan om 18.00 uur aan tafel. 
Vrijdag 25 maart a.s. gaan we weer lekker ko-
ken. Komt u ook? 
 
U kunt zich aanmelden bij Aleke 
telefoon 0488442894  
of per mail: azvanvuren@hotmail.com. 
 
Gezellig als u aanschuift! 
  
 

Oecumenische gebedsdienst 

voor Oekraïne 27 maart 
 
Vanuit de Raad van Kerken zal er op zondag  
27 maart om 16.30 uur een oecumenische  
gebedsviering zijn voor de slachtoffers en de 
vrede en tegen het geweld en de oorlog in de 
Oekraïne worden gehouden.  
Deze dienst vindt plaats in De Gedachteniskerk, 
Herenstraat 82 in Rhenen.  
In deze dienst zullen pastoor Henry ten Have, 
ds. Inge de Jong en ds. Henriëtte Bouwman 
voorgaan.  
Na de dienst is er ruimte om even na te praten. 
Iedereen is van harte welkom om bij deze  
gebedsviering aan te sluiten. 
 
 

Palmpasenstokken  
 
Zondag 10 april is het Palmpasen en wordt er in  
De Voorhof een kerk- en schooldienst gehouden. 
In deze dienst wordt er ook een Palmpasenop-
tocht gehouden en dan is het mooi als alle kin-
deren die meedoen een Palmpasenstok hebben. 
Op de school Het Kompas wordt daarvoor ge-
zorgd, maar voor kinderen die niet naar  
Het Kompas gaan zullen pakketjes gemaakt  
worden om thuis een Palmpasenstok te maken.  
Om te weten hoeveel pakketjes er nodig zijn, 
mag dat vóór 1 april doorgeven worden op  
kinderwerk@voorhofkesteren.nl.  
Dan krijg je daarna te horen hoe de pakketjes 
worden verspreid.  
 
 

Uitnodigingen 
 
Het traject ‘De Voorhof de toekomst in’ gaat nu 
echt de volgende fase in.  
Voor 1 april worden de tieners uit De Voorhof  
uitgenodigd voor een pizza-avond.  
Tijdens het voorbereiden, bakken en eten van de 
pizza’s is er ook aandacht voor wat zij nodig heb-
ben om zich thuis te voelen in de kerk.  
De uitnodigingen liggen deze zondag, 20 maart, 
op een tafel in de hal van De Voorhof.  
Ze zijn geadresseerd en gesorteerd op adres. 
Het is fijn als u na afloop van de kerkdienst een 
paar exemplaren meeneemt om te bezorgen.  
Zo maken meer handen minder werk! 
 

https://www.kindopzondag.nl/podcasts/
mailto:azvanvuren@hotmail.com
mailto:kinderwerk@voorhofkesteren.nl


Rommelmarkt 
 

zaterdag 7 mei 2022 
  
Lieve mensen van De Voorhof, 
 
Zoals u weet willen we graag op zaterdag 7 mei 
a.s. een gezellige markt organiseren voor de 
kerk.  
We hopen natuurlijk op prachtig weer zodat dit 
buiten kan. 
Omdat we enorm veel spullen hebben (de inven-
taris van het winkeltje van de kerk) die op tafels 
moet worden geplaatst, hebben we meer vrijwil-
ligers nodig dan vorig jaar. 
 
Heeft u sterke schouders om te helpen de kra-
men op te bouwen? Meld u zich alstublieft aan. 
 
Heeft u niet zulke sterke schouders maar vindt u 
het leuk om koffie te schenken of taart te snij-
den? Meldt u zich alstublieft aan. 
 
Heeft u zin om lekker potten en pannen of dat 
leuke boek te verkopen?  
Meldt u zich alstublieft aan. 

 

 
 
Dat kan via de mail naar: 
kroonopdeberg@gmail.com  
of via de intekenlijst die in de hal hangt. 
Iedereen die zich al heeft gemeld hoeft zich niet 
op te geven. 
 
Natuurlijk hopen wij u te zien op zaterdag 7 mei 
a.s. om elkaar te ontmoeten en samen op die 
mooie zaterdag gemeente te zijn.  
Wij zorgen voor koffie, thee en taart en een  
gezellig zitje. 
 
Hartelijke groet, 
 
Eddie, Bertus, Jolanda, Annemieke 
 

 
 
 

Uit Het Gele Boekje 
 
Tentoonstelling en lezing:  
 
Een diepe voor in de aarde – weg van mensen 
 

 
 
In veel kerken is een kruisweg te vinden met 
veertien staties, die het lijdensverhaal van Jezus 
in beeld brengen.  
Dit verhaal kan echter ook gezien worden als 
een metafoor voor een aardse, menselijke  
levensweg van geboorte, bloei, dood en nieuwe 
lente.  
Een verhaal dat niet zozeer kerk-breed, maar 
universeel, mens-breed verteld kan worden.  
Uitgaande van dit gegeven maakten schrijver 
Steven van Campen en kunstenaar  
Marijke van Dijk  'Een diepe voor in de aarde. 
Weg van mensen', veertien eigentijdse kruisweg-
staties in woord en beeld.  
 
Dit mondde uit in een boek dat in 2008 uitkwam. 
Sindsdien reist 'Een diepe voor in de aarde' door 
het hele land.  
In de veertigdagentijd, tot en met Pasen, zijn  
de veertien werken te zien in De Voorhof te  
Kesteren.  
Op donderdagavond 24 maart zal Marijke vertel-
len hoe dit werk tot stand gekomen is.  
 
U kunt zich voor deze avond opgeven via  
aanmeldengeleboekje@gmail.com. 
U kunt ook bellen naar Marijke: 06-12195936.  
Verdere informatie is te vinden op de site van het 
Gele Boekje: www.gele-boekje.nl .  
 
De expositie is toegankelijk tijdens de koffieoch-
tenden op woensdagmorgen in De Voorhof te 
Kesteren, van 10.00-11.30 uur, en natuurlijk op 
zondag rond de kerkdienst.  
 
Het bijbehorende boek is te verkrijgen bij  
Uitgeverij Skandalon (www.skandalon.nl  
ISBN 978-90-76564-524), en is momenteel in de 
aanbieding voor €12,50. 
 
 

mailto:kroonopdeberg@gmail.com
mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
http://www.gele-boekje.nl/
http://www.skandalon.nl/


 

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 
 
De afgelopen twee weekends stond De Voorhof 
in het teken van tweede kans kleding.  
Eerst de kledingmarkt met zomerkleding voor 
volwassenen, later de kinderkledingmarkt.  
Met deze kledingmarkten waren wij als kerkelijke 
gemeenschap volop aanwezig in de wereld om 
ons heen.  
Of misschien beter: kwam de wereld weer de 
kerk binnen.  
Een mooie activiteit die zorgt voor verbinding  
elkaar, vanwege de betrokkenheid en de organi-
satie, en voor verbinding met de wereld met  
zoveel gasten van buiten.  
Daarnaast leverde het ook nog eens een mooi 
bedrag op! 
 

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, 
om de tentoongestelde kruiswegstaties in de 
kerkzaal te zien of om daar even stil te zijn.  
En u kunt genieten van het enige echte kopje 
Voorhofkoffie! 
 
 

Informatie van het beamerteam 
 
Afgelopen week heeft HGT het geluids- en 
beeldsysteem uitgebreid. 
De belangrijkste wijziging is dat we nu het beeld 
naar de huiskamer rechtstreeks 
van de computer afhalen en doorsturen en wij 
zien dat beeld nu ook gelijk op ons scherm.  
Alle liederen en foto's en filmpjes gaan dus vanaf 
de computer naar de huiskamer, 
zonder de parallel vervorming die tot op  
heden 'normaal' was. 
Tevens kunnen beelden vanuit de kerk, bijv. bij 
doop, ook op de beamer gezet worden, 
dus gelijk aan wat er in de huiskamer wordt ge-
toond. 
Echter, er zijn wat meer nieuwe knopjes om alles 
in goede banen te leiden, dus kan het zijn dat we 
in het begin een verkeerd knopje drukken en het 
beeld helemaal wit of zwart wordt in de huiska-
mer of beamer. 
Dat wordt dan natuurlijk meteen hersteld want wij 
zien wat het gevolg is van ons handelen op ons 
scherm. 
 
Bijgaand een indruk van  het scherm dat wij zien. 
 

 
 

 
 
We gaan zondag vol vertrouwen aan het werk 
om mooie beelden te leveren. 
 
Namens het Camera- en Beamer-team, 
Cor ter Haar en Cor Damman 
 
 
 

 
 

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 
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