5 vragen aan…
We hebben 5 vragen aan gemeenteleden gesteld. De meest bijzondere antwoorden ontvingen we.
Lees en geniet mee!

1. Welke mooie herinnering heeft u aan het oude kerkgebouw?
Er zijn zoveel mooie herinneringen aan de Voorhof, maar het gevoel dat de Voorhof
voor iedereen voelt als een eigen thuis is toch wel mooi.
2. Wat is het meest geestige wat u heeft meegemaakt in de Voorhof?
Wat een lastige vraag!
3. wat is meeverhuisd van het oude naar het nieuwe gebouw, waar u waarde aan
hecht? En waarom?
Het is fijn dat de beide parochies zijn mee verhuist naar het nieuwe gebouw zodat de
oude waardevolle samenwerkingsverbanden kunnen door gaan in de nieuwe situatie.
4. Wat vindt u van het nieuwe kerkgebouw, of waar kijkt u naar uit?
Een nieuw gebouw is altijd wennen, en mijn verwachting is dat het voor de toekomst
een goed en functioneel gebouw wordt.
5. Welke wens zou u uit willen spreken voor de toekomst van de Voorhof?
De wens die ik uit wil spreken is dat we als dorpsgenoten, parochianen en
gemeenteleden nog vele jaren samen veel plezier kunnen beleven in het nieuwe
gebouw.
Corné van Turnhout 40 jaar

1. Welke mooie herinnering heeft u aan het oude kerkgebouw?

Samen actievoeren voor World Servants en de leuke en gezellig startzondagen!
2. Wat is het meest 'geestige' wat u heeft meegemaakt in de Voorhof?
Ik kan me zo niet 1 moment voor de geest halen, we hebben een gezellig gemeente
en er wordt goed gelachen met elkaar!
3. Wat is meeverhuisd van het oude naar het nieuwe gebouw, waar u waarde aan
hecht? En waarom?
Vind ik lastig om te zeggen, maar toch wel erg fijn dat ds. Margriet meeverhuisd
is
4. Wat vindt u van het nieuwe kerkgebouw, of waar kijkt u naar uit?
Ik vind het lastig te zeggen wat ik 'nu' mooi vind, we hebben nog geen moment
mogen meemaken met zijn allen. Ik denk dat we er dan juist wat moois van kunnen
maken. Ik kijk er in ieder geval weer heel erg naar uit om weer met zijn allen samen
te zijn en met elkaar lof kunnen prijzen tijdens Lof in de Hof.
5. Welke wens zou u uit willen spreken voor de toekomst van de Voorhof?
Dat we weer met elkaar kunnen samen zijn, en van de nieuwe kerk net zoiets moois
kunnen maken samen als in de oude kerkzaal
Marjan Oost, 24 jaar

1. Welke mooie herinnering heeft u aan het oude kerkgebouw?
Er zijn heel veel mooie herinneringen aan het oude kerkgebouw. De volle diensten
rondom de feestdagen. De ruimtes waarin we allerlei leuke dingen konden organiseren.
De gemeentezondagen. Als ik dan moet kiezen, dan kies ik mijn intrededienst hier. Een
nieuw begin in een volle kerk met mijn familie en vrienden, maar ook vol met
gemeenteleden.
2. Wat is het meest 'geestige' wat u heeft meegemaakt in de Voorhof?
Het meest geestige was denk ik de ballonnen met Pinksteren die door de kerk gingen. Het
had iets feestelijks, iedereen vond het leuk, maar er fladderde ook iets van de Geest
rond.
3. Wat is mee verhuisd van het oude naar het nieuwe gebouw, waar u waarde aan hecht?
En waarom?
Als predikante hecht ik persoonlijk niet veel waarde aan inrichting of gebouw. Ik ben
vooral een voorbijganger. Het belangrijkste is dat het nieuwe gebouw voor de gemeente
een thuis kan zijn en worden. Daarom vind ik het mooi dat er herkenbare liturgische
elementen zijn meeverhuisd als het doopvont, Avondmaalsstel. Ook het orgel en de
ramen zullen vast zorgen voor wat herkenbaarheid en een thuisgevoel.
4. Wat vind u van het nieuwe kerkgebouw, of waar kijkt u naar uit?
Het is een mooie lichte zaal geworden, waar veel mogelijkheden zijn om die naar de
toekomst toe flexibel te kunnen gebruiken. Ik kijk ernaar uit dat we het gebouw nog eens
feestelijk kunnen openen met elkaar.
5. Welke wens zou u uit willen spreken voor de toekomst van de Voorhof?
Ik hoop dat we door ons gebouw als onderdeel van MFG en als gemeente zichtbaar
aanwezig mogen zijn in het dorp. Dat mensen ons weten te vinden en de drempel
verlaagd wordt.
Welke naam mogen we bij uw antwoorden in het magazine zetten? Margriet van de Bunt
Mogen we ook uw leeftijd hierbij noteren? 32 jaar

1. Welke mooie herinnering heeft u aan het oude kerkgebouw? Vele mooie
herinneringen, met name het samen zijn tijdens de viering en na afloop
van een viering het ontmoeten en in gesprek komen met elkaar.
2. Wat is het meest 'geestige' wat u heeft meegemaakt in de
Voorhof? Weet ik zo niet
3. Wat is meeverhuisd van het oude naar het nieuwe gebouw, waar u
waarde aan hecht? En waarom? De Thijs-Moons-ramen, prachtige afbeelding,
die nu nog mooier uitkomen.
4. Wat vindt u van het nieuwe kerkgebouw, of waar kijkt u naar uit? Een
prachtig lichte kerkruimte met veel mogelijkheden.
5. Welke wens zou u uit willen spreken voor de toekomst van de
Voorhof? Een gebouw waar we weer met elkaar mogen vieren en elkaar
mogen ontmoeten
Ina Graumans

1. Welke mooie herinnering heeft u aan het oude kerkgebouw?
Het oude kerkgebouw was een plaats waar vrijwel alles mogelijk was en iedereen
welkom was. Het was zo een (t)huis voor heel veel activiteiten, groepen en
verenigingen; kerkelijk maar ook voor diverse dorpaangelegenheden.
2. Wat is het meest 'geestige' wat u heeft meegemaakt in de Voorhof?
Ik denk dan aan de doop van onze kinderen Niek en Irene.
3. Wat is meeverhuisd van het oude naar het nieuwe gebouw, waar u waarde aan
hecht? En waarom?
De gemeenteleden! Ook al zien we daar door corona helaas nog niet heel veel
van. Het is fijn om een gebouw te hebben om samen te komen, maar uiteindelijk
zijn het de mensen die het ertoe doen.
4. Wat vindt u van het nieuwe kerkgebouw, of waar kijkt u naar uit?
Het is een prachtig gebouw geworden waarin voor beide gemeenschappen weer
plaats is. Ik kijk ernaar uit om weer samen te komen zoals we dat gewend waren.
5. Welke wens zou u uit willen spreken voor de toekomst van de Voorhof?
Dat we als gemeenschappen nog lang plezier mogen beleven in de Voorhof,
waarbij de Voorhof in combinatie met het andere gedeelte van MFG2 weer een
thuisbasis mag zijn voor de vele activiteiten van ons dorp.
Claudia Boelens

1. Mooie herinnering aan het oude kerkgebouw?
Met kerst een volle kerk met de koperblazers en dan de lampjes en de ster aan de
kerktoren. Er was een fijne groep die er aan mee deed, maar soms ook koud. Maar er was
ook koffie met krentenbrood, daar waren Henk en Ria die ons verwenden.
2. Het meest ‘geestige’?
Moeilijke vraag. Dat er spontaan gezongen wordt. Dat onze koster jarig is. Geweldig fijn
dat kan allemaal.
3. Wat is mee verhuisd?
Naamplaat “de Voorhof”. Heel mooi.
De ramen die er uit zijn gehaald, weer opgeknapt zijn en nu een plaats in de nieuwe kerk
hebben gekregen. De banken die ook een nieuwe bestemming hebben gekregen in de
vorm van tafels. En het orgel, daar kunnen we niet zonder. En weer zingen tot Gods eer.
4. Wat vindt u van het nieuwe kerkgebouw en waar kijkt u naar uit?
Dat het zo mooi zou worden hadden wij niet kunnen bedenken. De lichtstralen op de
muur, heel bijzonder. En het trok onze aandacht toen wij achter in de kerk stonden te
kijken.
Ik denk dat het is geweeest, na het avondmaal dat wij samen buiten op het plein hebben
mogen vieren. De kerk is licht en ruim, heel mooi geworden. En dat we samen weer in de
kerk mogen zitten als gemeente. Samen luisteren, bidden en zingen.
5.

Welke wens zou u uit willen spreken voor de toekomst van de Voorhof?
Dat Gods zegen mag rusten in de toekomst voor onze nieuwe Voorhof. En dat we mogen
geloven dat God met ons mee gaat. De Nieuwe Voorhof is het gebouw waar wij Gods
woord horen. Maar in ons hart zit het liefhebben van God. Wij zijn allemaal kinderen van
een Vader. Laten we elkaar vasthouden, ook in de toekomst. Samen met onze R.K.
Parochie.
Dhr. En mevr. Tolsma

