
 
  NIEUWSBRIEF DE VOORHOF  

  nummer 278 - zondag 5 juni 2022   

Welkom! 
Zondag 5 juni 2022, 10:00 uur 
Eerste Pinksterdag, Openluchtdienst 
Voorganger: Ds.Henriëtte  Bouwman 
Lectrix: Grada van Harten 

Muziek: Mieke Kersten en Martine Keur 

Over de dienst  
Openluchtdienst in de tuin van fam. Olthoff 
Lezingen: Handelingen 2: 1-13 
 Ruth 2 
Liederen: Lied 672: 1, 2  
 Lied 695: 1, 2, 3, 4, 5  
 Lied 289: 1, 3  
 Lied 687: 1, 2, 3  
 Lied 276: 1, 2, 3  
 Lied 675: 1, 2  
 

High Tea: snoepen en muziek 

Heeft u zich al opgegeven voor de High Tea voor 
ouderen, vrijdag 17 juni van 14.30-17.00 uur in De 
Voorhof? Dat is nog tot maandag13 juni  
mogelijk. Er hangt een intekenlijst in de hal. Ook is 
aanmelden mogelijk bij Florida Pouwer  
fg.pouwer@hotmail.com  (0488 – 482341 na 19.00 
uur) of bij Marian Jongenotter 
jongenottermarian@gmail.com  (0488 – 769070 na 
19.00 uur). 
De middag is bestemd voor ouderen vanaf zestig 
jaar, maar wie jonger is en zich voelt aangetrokken 
tot dit gebeuren is ook van harte welkom. Tussen 
alle snoeperij door zal het muziekensemble Musia-
mici een optreden verzorgen en onze huismusicus 
Bart Roest het geheel muzikaal opvrolijken. De  
diaconie fungeert als gastheer/vrouw voor dit  
gezellig samenzijn dat gratis is. Wel is er gelegen-
heid tot het geven van een vrijwillige bijdrage. 
 
 

Graag uw aandacht voor 
Meeleven met:  
- Riek van Ingen-Hulstein is afgelopen week 
thuisgekomen na een lange periode in het Oranje  
Nassau Oord. Met de verbouwing van het huis en 
de verzorging door Piet kan ze thuis zijn. De eerste 
tijd kunnen ze nog niet veel bezoek ontvangen, bel 
van te voren even.  
- Riek Weijman-Molenaar is vorige week  
gevallen en heeft in het ziekenhuis gelegen. Ze is 
weer terug in Elim en wordt daar verder verzorgd.  
- Irene Minnebo is verhuisd naar een kleinschalige 
woonvoorziening in Geldermalsen. Ze vind het fijn 
om een kaartje te krijgen. 
- Afgelopen week is de paaskaars van 2021 als  
bemoediging en licht in moeilijke tijden bij de  
familie van Baren in IJzendoorn gebracht. Els van 
Baren zal niet lang meer te leven hebben en heeft, 
samen met Evert, de kaars met dankbaarheid en 
ontroering ontvangen. 
 
Jarigen:  
7 juni Mevr. G.J. de Wilde - Benneker 
7 juni  Mevr.J.van Zadelhoff-Veenink 
10 juni Dhr.J.de Kuijper 
 
 
 

Kerkdiensten  
12 jun 2022, 10:00 uur: Ds.M. v.d. Velden, Ede 
19 jun 2022, 10:00 uur: Ds.J.  Stelwagen, Leersum 
26 jun 2022, 10:00 uur: J. van Ingen, Beusichem 
 

Koffieochtend 
Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur 
tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor 
een lekker kopje Voorhofkoffie, een gesprekje met 
elkaar of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u 
kunt natuurlijk in alle rust een mooi boek of een 
verrassend spel uitzoeken! 
 

 

Pinksterdienst 
De openluchtdienst met Pinksteren begint om 
10.00 uur en wordt gehouden bij de familie Olthoff, 
Tielsestraat 75 in Opheusden. Er wordt voor een 
heel aantal stoelen gezorgd, maar neem gerust  
eigen stoel, kussen of kleed mee om op te zitten. 
Parkeergelegenheid is er achter café De Lamp, 
Tielsestraat 50. Wat zal het mooi zijn om in de 
openlucht met de fluitende vogels en de wind in 
onze haren te vieren dat we de Geest ontvan-
gen. We hopen dat het buiten kan, maar als we 
denken dat het te koud of te nat wordt, is de dienst 
in De Voorhof. Dit wordt zaterdagochtend beslist. 
Bij twijfel, raadpleeg de website, facebook en  
instagram. 
Helaas kan de dienst niet worden uitgezonden via 
kerkdienst gemist.  
We maken er een feestelijke, ontspannen dienst 
van met veel geestkracht, muziek en enthousi-
asme. Jij komt toch ook? 
 

Vakantie predikant 
De komende weken is ds. Henriëtte Bouwman met 
vakantie. In dringende gevallen nemen de collega's 
in de regio waar. Willeke de Jong is aanspreekpunt 
voor pastoraat. 
Vanaf 4 juli is Henriëtte weer beschikbaar. 
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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: KiA Zending Z-Afrika 
 
2e collecte: Kerk 
 
Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek ra-
bobank', 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 (vakantie t/m 4 juli) 
  
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 
Wereldwijd wordt het deze zondag gevierd, in bijna 
alle christelijke tradities: het Pinksterfeest. Geen  
babylonische spraakverwarring meer, maar een  
wereldwijde spraakherkenning door de komst van 
de Heilige Geest. Het begon ooit klein, maar is als 
een lopend vuurtje over alle windstreken  
uitgewaaierd, tot zelfs hier in de Betuwe! 
In alle openheid kunnen wij het vieren dit jaar; dat 
wij geraakt worden door wind en vuur. Dat wij  
geïnspireerd verder willen gaan. Met elkaar de  
toekomst in, door de Geest geleid. 

Lied voor de Pinkstermorgen: 

Vuur van de Geest zet ons in vlam  

en verlicht ons verstand. 

Vuur van de Geest maak ons sterk  
maak ons bereid voor uw werk. 

Vuur van de Geest leer ons verstaan  

om toch steeds uw weg te gaan. 

Geef ons nu van uw Geest, o Heer  
zodat wij leven tot uw eer. 

 

Jaarrekening 2021 diaconie De 
Voorhof 

De jaarrekening 2021 van de diaconie is opgesteld. 
Belangstellenden kunnen de stukken opvragen bij 
de penningmeester van de diaconie. Digitaal 
via fambuizer@gmail.com of telefonisch op 0488-
483737 of je kunt ze persoonlijk aan hem vragen. In 
de hal zal ook een papieren exemplaar ter inzage 
liggen. Inhoudelijke vragen en opmerkingen over de 
jaarrekening kunt u richten aan de penningmeester. 
Het voornemen is dat in haar vergadering van 15 
juni de (kleine)kerkenraad de stukken vaststelt. 

Theaterweekend – 
Petrus on-lijn 

Op 8 – 9 –10 juli zal het Theaterweekend plaats- 
vinden in het HPC (Mammoetstraat 1-3, Zetten). Dit 
weekend is voor iedereen tussen de 12 en 20 jaar. 
Het begint op vrijdagmiddag om 17:00 uur met  
alleen het verhaal; dit jaar dat van Petrus. In de 
werkgroepen drama, decor en muziek gaan we dit 
verhaal uitwerken tot een heel theaterstuk. Dit zullen 
we op zondagochtend om 10:00 uur dan opvoeren 
voor iedereen die het wil zien: jong én oud! 
 
Extra informatie over de uitvoering en het aanmeld-
formulier vind je op: ww.theaterweekend.info. Ook 
zijn wij te vinden op Facebook en Instragram als 
@TheaterweekendBetuwe 

 

Dringend gezocht!! 
Ambtsgroep Administratie en Beheer is dringend op 
zoek naar enthousiaste mensen (alleen of duo) voor 
de verzorging en uitvoering van de  
Actie Kerkbalans. 

Zoals u wellicht weet, of heeft gelezen in “Rond Om 
de Voorhof” hebben Henk en Margreet van Stralen 
jarenlang de organisatie van "Actie Kerkbalans" ver-
zorgd, inmiddels zijn  ze gestopt. 

De actie Kerkbalans is de financiële basis waarop 
onze Voorhof Gemeente kan bestaan en is daarom 

van groot belang. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met ; 
Jan Roelofsen 06-10913864 /  
janroelofsen1963@gmail.com  
Kees Olthoff 06-46293612 /  
keesolthoff@hotmail.com  

Wij hopen dat u, jij  mee wilt werken aan het  
blijven ''bestaan' van de Voorhof. 
 
Groet, 
Jan Roelofsen, Voorzitter 

Inpakken voor Suriname 
Wie kan en wil me helpen om de spullen in te  
pakken voor Suriname? Donderdag 9 juni  en  
vrijdag 10 juni ga ik inpakken . 
Zijn er mensen die spullen hebben dan kunnen ze 
die nog inleveren. Neem even contact met me op, 
zodat ik weet hoeveel mensen er kunnen komen. 
 
Alvast hartelijk dank, 
 
Wilma Coutinho, 06-48796523. 
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