
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 257 - zondag 9 januari 2022  

Welkom! 
 
Zondag 9 januari 2022, 10.00 uur 
1e na Epifanie 
 
Voorganger: Ds. Henriëtte  Bouwman 
Lector:  Marjo van der Poel 
Organist:  Louis Gerritsen 
 

Over de dienst  
 
Lezingen: Jesaja 42: 1-9 
 Johannes 1: 19-34 
 
Liederen: Lied 221  
 Lied 100: 1, 4 
 Lied 117a  
 Lied 533: 1, 2, 6  
 Lied 530  
 Lied 528  
 Onze Vader verborgen 
 Lied 527  
 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Voor de kinderen  
 
Afgelopen donderdag zijn de drie wijzen ook 
aangekomen bij de stal. Als je goed kijkt hebben 
ze cadeaus bij zich. De herders zijn ondertussen 
weer met de schapen in de omgeving. 

 
 
Volgende activiteiten 
Helaas kunnen we door de lockdown voorlopig 
geen activiteiten organiseren. Zodra het weer 
kan brengen we jullie op de hoogte. 
 
 

Graag uw aandacht voor 
 
Zieken: Mevr. Riek van Ingen-Hulstein is afgelo-
pen week voor verdere revalidatie opgenomen 
in: Oranje Nassau's Oord, Kortenburg 4, 6704 
AV Wageningen. Wilhelminahof kamer 21. 
 
Overleden: 
Afgelopen week ontvingen wij bericht van het 
overlijden van Siem Wagevoort op 29 december 
2021. Siem was binnen de Voorhof in de  
Commissie van Kerkrentmeesters actief als  
penningmeester tot zijn vertrek in 2018 samen 
met zijn vrouw Jans naar De Meern. 
De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden. 
 
Jarige:  
13 januari Mevr. S. Laurens-Krook 
 
 
 

Kerkdiensten  
 
16 jan 2022, 10:00 uur: Ds. M. v.d. Velden, Ede 
23 jan 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte  Bouwman 
30 jan 2022, 10:00 uur: Ds. Henriëtte  Bouwman, 
doopdienst 
 

Elke week  
 
Elke woensdag blijft 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. 
 

Kerstspullen 
 
Beste mensen, 
 
Dank voor het gebruik van alle kerstballen,  
engeltjes, beertjes  en sterren. 
De boom is weer opgeruimd en de kerst- 
versieringen kunnen weer mee naar huis worden 
genomen door de gevers. De spullen liggen in de 
soos op een tafel. 
Alles wat er na twee weken nog ligt wordt  
opgeruimd en wie weet misschien volgend jaar 
weer gebruikt. 
Nogmaals dank namens taakgroep Liturgie en 
Eredienst. 

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


 

 
 

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 

 

Collectes 
 
1e collecte Weeshuis Myanmar  

(Piet van Bostelen) 
 
2e collecte Jeugdwerk 
 
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. 
 

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 
 
Een nieuw jaar is weer van start gegaan.  
Traditioneel een periode waarin de hoop een  
belangrijk thema is. Hoop op gezondheid, hoop 
op voorspoed, hoop op zegen. Hoop op een 
goed jaar. 
Ook binnen De Voorhof leeft die hoop en wordt 
eraan gewerkt om die hoop te verwerkelijken. 
Dat gebeurt onder andere bij het nadenken over 
hoe wij als Voorhofgemeente in de toekomst  
gemeente willen en kunnen zijn. U hebt er al  
vaker over kunnen lezen.  
Om een gezamenlijk vertrekpunt te hebben is er 
de mogelijkheid om gemeentebreed het boekje 
‘Herkerken, de toekomst van geloofsgemeen-
schappen’ te lezen. Er liggen een paar uitleen-
exemplaren op de boekenplank in De Voorhof. 
Die kunnen op woensdagochtend opgehaald 
worden. 
In vorige Rondom De Voorhof en in de komende 
edities vindt u ook het een en ander aan  
informatie over dit traject. Met de gezamenlijke 
basis-informatie in het achterhoofd kan op de  
gemeenteavonden, die hopelijk in het voorjaar 
gehouden kunnen worden, gezamenlijk  
nagedacht worden over ‘onze’ toekomst. Dat is 
een hoopvolle gedachte om als gemeente het 
jaar mee te beginnen. 
 

Oecumenisch café  
gaat niet door 

 
De Raad van Kerken had in de week van gebed 
voor de eenheid een Oecumenisch café  
georganiseerd. Dit zou gehouden worden op  
vrijdag 21 januari 2022. Helaas moet ook deze 
activiteit worden geannuleerd door de geldende 
corona maatregelen. 
De RvK hoopt volgend jaar weer een  
Oecumenisch café zonder maatregelen te  

kunnen organiseren.  

Bijbelleesrooster 
 
Wereldwijd lezen velen mee met een Bijbels 
leesrooster. Voor elke dag een Bijbeltekst. Ook 
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft 
zo’n rooster opgesteld voor het nieuwe jaar.  
Behalve het leesrooster is er ook andere  
informatie te vinden. U kunt dit leesrooster  
ophalen door te klikken op deze koppeling 
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