Voetius 14 december 2017: Eethen en Drongelen
Diensten:
Zondag 17 december (Derde Adventszondag):
9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout
- Kinderoppas: Nelleke van der Velden en Christa van Helden
- Kindernevendienst (alle leeftijden): Marcella van de Vendel en Fleur van Steenis
- Kerkauto: Toon Nieuwkoop (tel. 352587)
- Collecten:
We geven onze gaven deze zondag voor de diaconie, het kerkbeheer en de quotumafdracht aan
de PKN. Alle collecten bevelen we van harte bij u en jullie aan.
- Bij de dienst:
Op de derde zondag van Advent staat in de serie over de voormoeders van de Messias Ruth
centraal.
Omzien naar elkaar:
Overleden: Afgelopen dinsdag 5 december overleed Jan Treffers. Hij werd 92 jaar. Hij woonde het
grootste deel van zijn leven in Drongelen. Als alleengaande man woonde hij in bij zijn zuster Pietje en
haar gezin. Na haar overlijden bleef hij nog lang in Drongelen wonen. Vijf jaar geleden verhuisde hij
naar Wijkestein, waar hij de laatste twee jaar verbleef op afdeling De Haven. Vorige week werd hij ziek,
en namen zijn krachten af. Zijn nichten Ria Rijnja en Annie van Tilborg betekenden veel voor hem, en
zij waren ook bij hem toen het einde kwam.
De afscheidsdienst heeft op woensdag 13 december plaatsgehad vanuit het rouwcentrum in Wijk en
Aalburg, waarna Jan Treffers in Drongelen is begraven. Zondag hebben we deze broeder in de dienst
herdacht, en voor zijn nabestaanden gebeden.
Zieken: Zr. Jessica Rochat (Hoofdveld 38) kreeg te horen dat na de bestralingen een intensieve kuur
van preventieve chemotherapie volgt. Dat was een pittig bericht om te verwerken. We bidden met
haar en haar gezin om kracht om straks deze weg te gaan.
Br. Ko Nieuwkoop verblijft in het Zonnelied (Hogesteeg 2, 5324 AD; afdeling passage, kamer 7). Zijn
gezondheidstoestand geeft nog altijd reden tot zorg.
Zr. Dirry Kuijpers kwam onlangs ongelukkig ten val, en brak daarbij haar been. De komende tijd verblijft
ze daarom bij haar zus in Almkerk, en zullen we haar even missen in de gemeente. Sterkte!
Op de nieuwste CD van gospelformatie LEV staat het lied ‘Mijn anker’, waarin zinnen voorkomen die
we graag ter bemoediging delen: ‘Hoe diep de zee ook is, het water onder mij, ik heb een anker dat
tot elke bodem reikt. U houdt mij op mijn plek, al kolkt de oceaan, en slaan de golven steeds tegen
mijn leven aan. Mijn anker, sterke God, in U alleen is mijn hoop zeker.’
Kerstviering 60+:
Volgende week maandag, 18 december, vindt de jaarlijkse kerstviering plaats voor gemeenteleden van
60 jaar en ouder. De aanvang is 18.00 uur, in De Hoeksteen. Het thema is dit jaar ‘Er is hoop!’. De
uitnodiging is deze week bezorgd, maar opgeven kan nog altijd, bij Sjanie de Graaf,
C.Branderhorststraat 15, tel.nr. 351470.
Catechese:
Volgende week dinsdag 19 december is er de laatste keer catechisatie in 2017. Allen welkom op de
bekende tijden!
Samen sterk voor Hirtop:
Inmiddels zijn de acties in volle gang voor de werkvakantie naar Moldavië. In heel wat huizen is de
kerstboom dit jaar extra prachtig, omdat hiermee ons project is gesteund. De kerstbomenactie
bracht ongeveer € 1200 op. Super! Maar zoals u weet, is er nog heel veel nodig voor het project.
Graag brengen we de klussenkaart weer onder uw aandacht. Bel Dianne (06-57173256) en we komen
uw klus graag uitvoeren!
De komende tijd komen er nog meer mogelijkheden aan om het project te steunen. Zo wordt de
opbrengst van de oliebollenactie dit jaar voor Moldavië bestemd. Ook kunt u vast lege flessen gaan

sparen. We komen ze na de jaarwisseling graag ophalen! En wat te denken van een heuse sportdag
voor jong en oud? Nadere info volgt, maar kruis 28 december vast aan in de agenda!
U kunt ons steunen via de crowdfunding op www.lst.nl Voor wie minder uit de voeten kan met
internet, is er de mogelijkheid ons project te steunen met een gift naar NL88RABO0341528099 t.n.v.
Diaconie hervormde gemeente Babyloniënbroek. Vermeld dan ‘Moldavie’. Iedereen hartelijk dank.
De Moldaviëgangers
DVD Afscheid Kerkgebouw Drongelen:
Diverse gemeenteleden die een DVD hadden besteld van het afscheid van de kerk van Drongelen
hebben deze nog niet opgehaald. Dit kan (liefst deze week nog) bij fam. van Klij, Raadhuisstraat 9a.
Graag de € 5 meenemen.
Verantwoording:
Diaconale collectes november: € 210,80 (Diaconie), € 117,20 (Herberg), € 111,20 (GZB Azië), € 108,60
(Voedselbank Altena).
Collectes kerkbeheer november: € 618,07 (Kerkbeheer), € 68,15 (Pred.plaats), € 96,35
(Quotumafdracht), € Onderhoudsfond (162,91), € 800,05 (Dankdag), € 45,84 (Verjaardagsfonds).
Hartelijk dank aan alle gevers!
Ten slotte:
Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout

