
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 248 - zondag 7 november 2021  

Welkom! 
 
Zondag 7 november 2021, 14:30 uur 
7e van de Herfst 
Verbintenisdienst 
Ds. Henriëtte  Bouwman, Ds. Aafke Zaal,  
Hemmen en Marjon Bosch-Verschuur 

Declamatie: Grada van Harten 
Organist: Louis Gerritsen 
Fluitiste: Martine Keur 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Thema:  
Dienst waarin ds. Henriëtte Bouwman verbonden 
wordt aan en intrede doet in Protestantse  
Gemeente De Voorhof te Kesteren e.o. 

Lezingen:  
Jeremia 6: 16 
Deuteronomium  30: 11-14 
Marcus 12: 28-34 

Liederen:  
Lied 280: 1, 3 
Lied 280: 5, 7 
Lied 118: 1, 9 
Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5  
Lied 316: 1, 4  
Lied 923 - Wil je wel geloven dat het groeien 
gaat 
Lied 868: 1, 2, 5  

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Graag uw aandacht voor 
 
Zieken:  
Dhr. J. (Jan) de Graaf, verblijft in het Vrijthof om 
daar te revalideren.   
Mw. C.M.J. (Tineke)  van Soest – van Schaik, is op-
genomen in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. 
Mw. F.C. (Fien) Broek – Bakker, heeft een behan-
deling ondergaan en is positief getest. Ze verblijft in 
in Nieuwegein (Koekoekslaan 1, 3435 CM  
Nieuwegein). 
Dhr. C.J. (Cees)  Zuidhoorn is voor onderzoek op-
genomen in het Gelderse Valleiziekenhuis in Ede. 
Mw. B. (Dien) Roest – van Gestel ervaart dat ze 
steeds meer zorg nodig heeft nu haar gezondheid 
achteruit gaat. 
Dhr. D. (Dick) Rozenbrand is een paar dagen opge-
nomen geweest in Nieuwegein en komt naar huis 
om de laatste levensfase in te gaan. 
 
 
Jarigen:  
7 november:   Dhr. J. Willemsen 
9 november:   Dhr. G. Greep 
10 november: Mevr. B. Roest - van Gestel 
 
 
 

Kerkdiensten  
 
14 nov 2021, 10:00 uur: Ds.M. v.d. Velden, Ede 
21 nov 2021, 10:00 uur: Ds.Henriëtte Bouwman 
en Marjon  Bosch-Verschuur 
28 nov 2021, 10:00 uur: Ds.Henriëtte Bouwman 
en Marjon  Bosch-Verschuur, Afscheidsdienst 
 

Elke week 
 
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 
uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten 
onder het genot van de enige echte Voorhofkof-
fie, even binnenlopen voor een gesprekje met el-
kaar, om een boek uit te zoeken of te brengen, of 
om even stil te zijn in de kerkzaal. 
 

Dienst van verbintenis  
 
Aanstaande zondag zal ds. Aafke Zaal onze nieuwe 
dominee Henriëtte Bouwman verbinden aan onze 
Voorhofgemeente. Deze bijzondere dienst begint 
om 14.30 uur. Voor de genodigden is er vooraf is er 
vanaf 13.30 uur koffie en thee. Na afloop is er on-
der het genot van een hapje en een drankje tijd 
voor ontmoeting; zij het met  
gepaste afstand. 
Een ochtenddienst is er deze zondag niet. 
Vanwege de nieuwe maatregelen worden vooraf en 
na afloop zoveel mogelijk ruimtes benut, om ge-
paste afstand mogelijk te maken.  
In deze dienst zijn er heel wat plaatsen  
gereserveerd voor genodigden; onder andere  
familie, vrienden en collega’s van ds. Henriëtte 
Bouwman. En natuurlijk voor onze eigen  
beroepingscommissie. 
Naast de andere maatregelen is ook dat een  
reden dat het aantal beschikbare plaatsen voor 
deze dienst in de kerkzaal enigszins beperkt is. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1710-Protestantse-kerk-De-Voorhof/events


 

Voor de kinderen  
 
Komende zondag 7 november gaan we verder 
met het verhaal van Abraham en zijn familie.  
Afgelopen kindernevendienst en kerk op  
schootdienst hebben gehoord dat Abraham en 
Sarai  hun zoon Isaak hebben gekregen. In het 
verhaal van zondag zijn we een flink aantal jaren 
verder. We horen hoe het nu gaat met Abraham, 
Sarai en Isaak.  
Kom je ook? We beginnen om 14:30 in onze  
eigen ruimte. Tegen het einde van de dienst 
gaan we naar de kerkzaal om daar met iedereen 
samen de dienst af te sluiten. 
 

 
 
Ontdekkerk:   
dinsdag 9 november van 19.00 -20.00 uur 
 
Volgende activiteiten 
21 november 10:00 kindernevendienst en oppas 
28 november 10:00 kindernevendienst en oppas 
 
 

Collectes 
 
1e collecte: Guatemala KerkinActie. 
 
2e collecte: Vorming en Toerusting 
 
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. 
 

Nieuwe maatregelen 
 
Afgelopen woensdag heeft de kleine kerkenraad 
vergaderd. Een van de onderwerpen op de 
agenda was wat de gevolgen zijn van de nieuwe 
coronamaatregelen voor De Voorhof. Allereerst 
gelden uiteraard de basisregels: bij gezondheids-
klachten of twijfel over de gezondheid thuis- 
blijven, gepaste afstand bewaren en handen  
ontsmetten bij binnenkomst. Daarnaast wordt 
verzocht tijdens het lopen door het gebouw weer 
een mondkapje te dragen. In de kerkzaal is het 
goed om zo mogelijk een stoel vrij te houden  
tussen verschillende huishoudens. Bij binnen-
komst begeleiden de kosters u naar de zitplaats. 
Een volledige bezetting van de kerkzaal is dus 
niet mogelijk. Voor een aantal kerkdiensten, 
waaronder komende zondag, eeuwigheids- 
zondag en 28 november (afscheid van Marjon) 
kan dat tot gevolg hebben dat er te weinig plaats 
is voor ieder die wil komen. Voor wie in De  
Voorhof de dienst mee wil vieren als er geen 
plaats meer is in de kerkzaal, zullen stoelen in de 
hal en/of de soosruimte geplaatst worden. 
De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook om de 
dienst(en) via ‘Kerkdienst gemist’ te volgen en 
bijvoorbeeld op een later moment de dominee te 
begroeten. Zo staan de komende weken ook de 
‘gaan en komen’ ontmoetingen op de agenda. 
Deze ontmoetingen kunnen, voor zover nu  
bekend, gewoon doorgaan. 
 

Opheffingsuitverkoop 
 

 
Opheffingsuitverkoop 

(OPEN T/M 20 NOVEMBER) 
Kom afscheid nemen van het winkeltje. 

Voor alle trouwe klanten en voor hen die er voor 
het eerst zullen komen: 

ALLE ARTIKELEN VOOR DE HELFT VAN DE 
PRIJS ! 

 
Openingstijden: 
Zaterdag    van   9:30 - 13:30 uur 
Woensdag van 14:00 - 16:00 uur 
 
Het winkeltje is gevestigd in de boerderij op de 
hoek Markstraat - Tielsestraat. 
Vanuit Kesteren gezien links.         
Kom gewoon eens lekker snuffelen. 
Parkeergelegenheid is er voldoende direct naast 
het winkeltje 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=uCJgeUX-RtCEpNTDjCxdTA&qsl_reqcnt=1
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FprbrDUhSH6ISLN47Z541Q


 

 
 

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:  
- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51  
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl  
- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11 
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 is even omschakelen als versoepelingen  
moeten worden teruggedraaid. Activiteiten die toch 
weer geannuleerd moeten worden of in  
aangepaste versie doorgaan. Het vraagt van de 
een creativiteit en van de ander doorzettings- 
vermogen. Van belang is dat wij samen in  
verantwoordelijkheid de schouders eronder blijven 
zetten. In het vertrouwen dat er, na deze stap terug, 
weer stappen voorwaarts zullen zijn. 
 

Winter rommelmarkt wordt 

voorjaarsmarkt 
 
Lieve mensen van De Voorhof   
 
Vanwege de oplopende besmettingen vinden wij 
het onverantwoord om in november een markt in 
de kerk te organiseren.  
We hopen dat we in staat zijn om een gezellige 
markt te houden op zaterdag 7 mei a.s. in het 
zonnetje voor de kerk. 
Veel mensen hebben aangeboden om te  
helpen.  Mogen we in het voorjaar een beroep op 
u doen? 
Een goede wintertijd gewenst en we hopen dat u 
allen gezond blijft. 
 
Eddie, Jolanda, Bertus, Annemieke  
 

Oproep 
 
Ik weet niet of diegene die dit leest mij kent, maar 
ik ben Wilma Molenaar. 
Voormalig gemeentelid  en voormalig buurvrouw 
van de fam. De Heus toen zij nog aan de  
Biesbongerd woonden. Ik ben lezer van jullie  
digitale nieuwsbrieven . 
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor Renee de 
Heus, dochter van Ingrid en Henk de Heus. 
Wegens de ziekte van Renee zijn zij verhuisd 
naar Lienden, waar voor Renee een  
mantelzorgwoning is gerealiseerd in de tuin. 
Het gaat helaas niet goed met Renee. 
Zij moet dringend geopereerd worden in   
Barcelona. Alleen daar is deze operatie mogelijk. 
Maar helaas is er nog geen vergoeding via de 
zorgverzekeraar voor deze unieke pittige  
operatie. 
Via crowdfunding is vorig jaar al een bedrag bij  
elkaar gebracht voor een speciaal bed. 
Helaas ligt Renee 23 uur per dag op dat bed  
omdat het niet anders kan. 
Lees haar verhaal maar op www.kopoprenee.nl  . 
Ook op Facebook kunt u het volgen bij Ingrid, 
Henk of Renee. 
Met elkaar kunnen we het mogelijk maken dat  
Renee geopereerd wordt. 
Veel zandkorrels maken een strand; vele kleine 
giften bij elkaar maken een groot bedrag. Een  
bedrag om Renee weer een beetje toekomst te 
geven. 
Wilt u meehelpen om dit mogelijk te maken ? 
 
Vriendelijke groet, 
Wilma Molenaar 

‘Gaan en komen’ ontmoetingen 

 
Vanaf zondag 7 november gaat onze nieuwe  
predikant ds. Henriëtte Bouwman in onze gemeente 
aan het werk. Om haar al snel mensen te laten  
leren kennen, hebben we een aantal ontmoetings-
momenten gepland om kennis te maken met ds. 
Henriëtte Bouwman, maar ook om Marjon Bosch 
als kerkelijk werker uit te zwaaien. Marjon Bosch 
neemt op zondag 28 november afscheid van onze 
gemeente. 
Er zijn dagdelen gepland waar u zich voor kunt  
opgeven. Zowel ds Henriëtte Bouwman als Marjon 
Bosch zullen aanwezig zijn. U bent van harte uitge-
nodigd. 

Woe 10 november  14.30 – 16.00 uur in de Voorhof 
Do 11 november  10.00 – 11.30 uur in de Voorhof 
Do 11 november  14.30 – 16.00 uur in de Voorhof 
Woe 17 november  14.30 – 16.00 uur in de Voorhof 
Woe 17 november   20.00 – 21.30 uur bij de  
fam. Kuenen in Ochten 
Do 18 november   14.30 – 16.00 uur in de Voorhof 
Woe 24 november     20.00 – 21.30 uur bij Carina 
Kersten in Lingemeer 
Marcel Kalb registreert de opgaven. We denken 
aan ongeveer 15 mensen per keer. Voor één van 
deze dagdelen kunt u zich aanmelden via de 
mail: margon@telfort.nl  of bellen naar 06-
37336662  
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