
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 272 - zondag 24 april 2022  

Welkom! 
 
Zondag 24 april 2022, 10.00 uur 
2e van Pasen, Beloken Pasen 
Voorganger : Ds. D.M. de Jong, Oss 
Lector : Grada van Harten 
Organist : Cees Meijering 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 

Over de dienst  
 
Lezingen: Genesis 28,10-22 
 Lucas 24,13-35 
 
Liederen: Lied 767 
 Lied 1012: 1 en 2 
 Lied 81: 1 t/m  5 
 Lied 111: 1 en 2 
 Lied 646   

Lied 642: 1 t/m 4 
Lied 864: 1 en 5 

 
Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via 

deze koppeling: .  

Graag uw aandacht voor 
 
Zieken:  
Sinds 8 april ligt Marrie van Kalkeren - Bosch in 
het ziekenhuis in Tiel. Er worden tal van  
onderzoeken gedaan en dat gaat nog wel even 
duren. Ze ligt op de afdeling cardiologie P116. 
 
Jarigen: 
25 april Dhr. W.van Klaarbergen 
27 april Dhr. J.E. van der Meulen 
29 april Mevr. E.van Kleef-Bolderman 
 
 

Vrijwilligersmiddag 

 
Ter aanvulling op de vrijwilligersmiddag voor alle 
vrijwilligers op zaterdag 23 april:  
Welkom in de Voorhof vanaf 15.30 uur tot ca. 
18.00 uur. Onder het genot van een drankje ho-
pen we gezellig met elkaar bij te praten. Rond 
17.00 uur staat er iets lekkers klaar! 
We hebben een opgave van 55 mensen! 

Kerkdiensten  
 
zo 1 mei 2022, 10:00 uur:  

Ds.K.F.  Visser, Veenendaal 
zo 8 mei 2022, 10:00 uur:  

Ds.Henriëtte  Bouwman,  
Eind- of overstapdienst ontdekkerk 

zo 15 mei 2022, 10:00 uur:  
Ds.Henriëtte  Bouwman, Doopdienst 

 

Eetgroep 
 
Op vrijdag 29 april is er weer eetgroep voor  
alleengaanden.  

Welkom om 18.00 uur in de Voorhof.  
Er kunnen zich nog een paar mensen opgeven. 
In de hal van de kerk hangt een lijst of bel met 
Aleke (0488 442894)     
Hartelijke groet van Annemieke, Marijke en 
Aleke 

Koffieochtend 

 
Ook op Koningsdag is De Voorhof open van 
10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan binnenlopen 
om even stil te zijn in de kerkzaal of voor een  
gesprekje met elkaar en genieten van een  
heerlijk kopje koningskoffie. Deze dag wordt het 
geserveerd met een koninklijke lekkernij! 
 
 

Gemeente bijeenkomsten 

 
De afgelopen week zijn de meest ervaren  
gemeenteleden (zij die de 55 jaar zijn  
gepasseerd) in twee groepen met elkaar in  
gesprek gegaan in het kader van de toekomst 
van onze Voorhofgemeente. Een boeiend traject 
met soms verrassende uitkomsten.  
Voor half mei worden de gemeenteleden tussen 
de 20 en 55 jaar uitgenodigd; ook in twee  
groepen. Dit weekend, 23 en 24 april, liggen de 
uitnodigingen weer op tafels in de hal van De 
Voorhof om verspreid te worden. Met de goede 
ervaringen van de vorige keer in het achterhoofd 
is ‘alvast bedankt voor de geweldige inzet bij het 
weer verspreiden’ geen te gewaagde opmerking. 

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 Ethiopie 
 
2e 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. 
 

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 was mooi om ‘eindelijk’ weer met elkaar in 
de kerk de paascyclus te kunnen vieren. Tegelijk 
met ieder die via de techniek met ons verbonden 
was. 
Ook kon weer voor het eerst sinds lange tijd de 
Maaltijd van de Heer gevierd worden. Nog wel in 
iets aangepaste vorm, maar toch. 
Verder kunnen ook alle andere bijeenkomsten 
weer ‘gewoon’ doorgaan. Zoals de gemeente  
bijeenkomsten van de afgelopen week en de  
vrijwilligersmiddag van deze zaterdag, 23 april. 
Dan worden al die Voorhofvrijwilligers eens in 
het zonnetje gezet. Dat mag ook wel, want  
zonder vrijwilligers geen ‘draaiende’ Voorhof! 
Ondanks het enorme vrijwilligerskorps dat er is, 
zijn er nog altijd mogelijkheden om een  
vrijgekomen taak op te pakken.  
Met de uitkomsten van de gemeente  
bijeenkomsten, en de keuzes die vervolgens  
gemaakt worden, zal duidelijk worden op welke 
vlakken er in de toekomst kansen zijn voor  
vrijwilligers om zich voor onze Voorhofgemeente 
in te zetten. Een boeiend traject! 

Uit het Gele Boekje 
 
U kunt zich op de valreep nog aansluiten bij de 
pelgrimswandeling die morgen (zaterdag 23 
april) gelopen wordt in het mooie Belmonte  
Arboretum te Wageningen. Maar de plek waar 
een pelgrim naar toe gaat is niet het doel. Het 
doel is het onderweg zijn en waar je op je reis 
dan figuurlijk, in je binnenste, tegenaan loopt. 
We maken tijdens deze pelgrimswandeling al  
lopend een reis naar binnen. Deze wandeling 
wordt geleid door Ds. Aafke Zaal, voormalig  
predikant te Hemmen en Trudy Bennis –  
de Jager, lid van de werkgroep VIS namens de 
gemeente Hemmen. 
 
Tijdstip: zaterdag 23 april 10.00-13.00 uur.  
Locatie: Belmonte Arboretum, Wageningen.  
Opgeven is niet (meer) nodig, komt u maar ge-
woon naar Wageningen! 
 
Namens de Werkgroep VIS, 
 
Marijke van Dijk  
 

Rommelmarkt zaterdag 7 mei 
 
Lieve mensen van De Voorhof, 
 
We hebben helaas nog weinig aanmeldingen 
ontvangen voor het bakken van cake, koek of 
taart voor de voorjaarsmarkt van onze kerk. Het 
zou zo leuk zijn als gasten bij de koffie in de zon 
een hapje kunnen eten.... 
 
Wie kan en wil bakken? U kunt dit melden aan 
Tineke van der Giessen (0488-481229) of uw 
baksel brengen in de keuken van de kerk op 
donderdagavond 4 mei tussen 18.30-19.30u of 
op zaterdagochtend vroeg. 
 
Enorm bedankt voor uw hulp! 
 

De rommelmarktcommissie 
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