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Bijeenkomst agrariërs  
Op dit moment speelt er veel in de agrarische sector (vogelgriep, stikstofproblematiek) wat 
onzekerheid met zich mee brengt. De komende maanden zullen we meer zicht krijgen op de 
maatregelen die de overheid wil nemen. Deze maatregelen zullen ook de agrarische onder-
nemers in onze gemeente treffen. Als hervormde gemeente Voorthuizen willen aandacht ge-
ven aan hen die hiermee te maken gaan krijgen. We organiseren daarom op dinsdag 24 
januari 2023 om 20.00 uur in ‘t Kerkheem een bijeenkomst voor agrariërs. De avond heeft 
een pastorale insteek waarbij de nadruk ligt op de onderlinge ontmoeting. Er is gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan, zorgen te delen en een luisterend oor te bieden. De be-
trokkenen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het kan zijn dat je hier wél mee 
te maken hebt, maar geen uitnodiging hebt ontvangen: weet u welkom. Geef dit even door 
aan Bertus Kieft (bkieft@hervormdvoorthuizen.nl; 06 53 90 71 22). Tot dan! 
 
Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans is gestart op maandag 16 januari. We willen graag een actieve en le-
vende gemeente zijn. Daarvoor is elk jaar opnieuw veel geld nodig, voor onder meer predi-
kanten, pastoraal werk, catechese en jeugdwerk. Maar ook om de kerkelijke gebouwen te 
onderhouden. Dat houdt ons heel afhankelijk. Allereerst van onze God, want we weten dat 
Hij Zijn kerk in stand houdt. Maar ook van u. We willen graag een financieel gezonde ge-
meente blijven, waarbij ieder jaar de kosten kunnen worden betaald van de jaarlijkse inkom-
sten. Dat lijkt dit jaar niet te gaan lukken. We kunnen dan een beroep doen op onze reserves, 
maar u zult begrijpen dat dit niet jaren achtereen mogelijk is. De actie Kerkbalans is de be-
langrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. Daarom doen we ook dit jaar een be-
roep op u om met elkaar de lasten te dragen. Het thema is ook dit jaar: ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’. Niet iedereen kan evenveel bijdragen en dat hoeft ook niet. Maar als 
we allemaal geven naar wat we kunnen missen, dan zijn we ervan overtuigd dat we de kosten 
die we maken kunnen betalen. Wilt u daarom serieus en biddend nadenken over uw bij-
drage? Uiterlijk 28 januari worden de toezeggingen en bijdragen bij u opgehaald. Heeft u nog 
vragen over de actie Kerkbalans, mail dan naar: secretariskrm@hervormdvoorthuizen.nl of 
bel: 06-461 30 114 (Bert van de Beek, secretaris). Met vriendelijke groet, College van Kerk-
rentmeesters 
 
Om alvast in de agenda te zetten.  
Op 16 februari is er een avond voor de bezoekdames, waarvoor we ook de leden van de 
kerkenraden en de PPB-ers van harte uitnodigen. Deze avond komt Saskia de Jonge ons 
vertellen over dementie. Tijdens het bezoekwerk, maar ook in onze omgeving, hebben we te 
maken met hen die de diagnose alzheimer of dementie hebben gekregen. Wat is goed om 
te doen en wat kun je beter niet doen in zulke situaties? Iedereen met belangstelling voor dit 
onderwerp is van harte welkom op 16 februari om 19.30 uur in ‘t Kerkheem.  
Thomas Kool, Netty Jonker, Heintje van Olst 
 
Ontmoetingsavond lhbti+  
In de kerkbode van 23 december hebben we gemeld dat we op woensdag 1 februari een 
ontmoetingsavond willen houden voor de mensen in onze gemeente die zich betrokken voe-
len bij mensen van de lhbti+-groep. Vanzelfsprekend voor degenen die zich daarbij rekenen, 
maar ook ouders of anderszins betrokkenen, bijvoorbeeld hen die willen meedenken over 
hoe we als gemeente een goede en veilige gemeente kunnen zijn voor iedereen. Als je daar 



ook bij wilt zijn, stuur dan even een mail naar veelkleuren@hervormdvoorthuizen.nl Dan ont-
moeten we elkaar op 1 februari graag om 19.45 uur in Bethabara, (inloop 19.30 uur).  
Werkgroep Veel Kleuren 
 
 Pastoraat 

 
We leven mee met: 
Ries en Netty Brink-van Ojik (G. Doustraat 1). Hun vurige wens is in vervulling gegaan, nu 
Netty afgelopen woensdag ook is verhuisd naar Nieuw-Avondrust. Ries verbleef al even in 
appartement 216 en Netty komt in appartement 311 te wonen. We wensen hen Gods zegen 
in de nieuwe woonomgeving. Temeer is het goed om ons te realiseren dat het voor echtparen 
moeilijk is als de één verzorgd wordt in Nieuw-Avondrust, Norschoten of waar dan ook. En 
de ander in hun eigen woning blijft wonen. We bidden ook voor hen. 
Mevr. H. van der Dussen-Nell (Welgelegenweg 9a, 3776PR Stroe) heeft te horen gekregen 
dat haar ziekte uitgezaaid is en dat ze niet meer beter kan worden. Een onverwachte en 
moeilijke boodschap voor haar en haar kinderen. 
Bij mevr. Ploon Gorissen-van der Krans (Baron van Nagellstraat 2J, 3781AR) is borstkan-
ker geconstateerd. Dinsdag wordt ze daarvoor geopereerd. We bidden voor haar en haar 
man Wim.  
Wilma van Omme-Duits (Chopinlaan 30, 3781HB) was een aantal dagen opgenomen in het 
ziekenhuis vanwege ernstige COPD-klachten.  
Mevr. Coba van den Top-van de Kamp (Strausslaan 34) verblijft met pijnklachten aan haar 
knie en na een aantal keren gevallen te zijn voor drie weken in Elias/revalidatie Opella in 
Bennekom (Barones van Lyndenlaan 69, 6721 PK).  
Jesse van den Top (Mendelssohnlaan 20, 3781HW) ligt nog in het WKZ met een  strepto-
kokkenbacterie. De antibiotica slaat goed aan, maar de klachten verdwijnen nog niet en zijn 
situatie blijft hierdoor onzeker en spannend. We bidden voor Jesse om herstel en we bidden 
voor zijn ouders Sjaak en Marieke in deze spannende tijd vol zorgen, dat ze het vol mogen 
houden. En we vergeten de broers van Jesse niet.  
Dhr. Aart van Vliet (Hoofdstraat 155G, 3781AD) ondergaat woensdag 25 januari in het St. 
Antonius ziekenhuis in Nieuwegein een operatie waarbij een crt-d geplaatst wordt om de 
functie van zijn hart te verbeteren. We bidden voor hem en zijn vrouw Riet. 
 
 
 
 
 
 


