Voetius 21 december: Eethen en Drongelen
Diensten:
Zondag 24 december (Vierde Adventszondag):
9.30 uur: Kinderkerstfeest
- Bij de dienst:
Het beloofd een mooie dienst te worden, waaraan de kinderen in de basisschoolleeftijd
meewerken. Maar ook de andere aanwezigen worden ingeschakeld om woorden te geven aan
het verhaal van Kerst!
- Kinderoppas: Daniëlle Lankhaar en Marissa de Haan
- Kerkauto: Wim van der Kolk (tel. 352431).
- Collecten:
De collecten zijn bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk, voor het kerkbeheer en het
onderhoudsfonds. Uiteraard bevelen we deze, en alle collecten die in dit kerkbodebericht
vermeld worden, van harte bij u en jullie aan.
21.30 uur: Kerstnachtdienst
- Bij de dienst:
In de kerstnacht komen we samen om stil te staan bij het wonder van Kerst: God die mens werd.
Het thema van de dienst is ‘Wie het kleine eert’. De lezing is uit Lucas 2. Aan de dienst werkt ons
eigen gelegenheidskoor mee. De dienst wordt geleid door ds. Vastenhout.
- Kerkauto: fam. Riphagen (663424).
- Collecte:
De diaconale collecte is bestemd voor het project ‘Samen sterk voor Hirtop’, en de tieners laten
ook een video hierover zien.
Maandag 25 december (Eerste Kerstdag):
9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout
- Kinderoppas: Ingrid en Adwin van den Herik
- Kerkauto: Dick Gouda (tel. 351781).
- Collecten:
De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor de opvang van weeskinderen in
sloppenwijken in Malawi. Één op de tien volwassen inwoners van Malawi is besmet met HIV en
daarom groeien veel kinderen op met zieke ouders, of zijn ze wees. Deze wezen krijgen in veel
opzichten niet de zorg die ze nodig hebben. De Presbyteriaanse Kerk van Malawi vangt in
verschillende sloppenwijken in Blantyre aidswezen en andere kinderen op in speciale
opvanghuizen. De jongste kinderen krijgen eten en krijgen voorschools onderwijs. Voor de
oudere kinderen zijn er gespreksgroepen en de mogelijkheden om beroepsvaardigheden te
oefenen. Zo kunnen meisjes bijvoorbeeld leren naaien. Vier meisjes krijgen dit jaar na het
behalen van hun ‘diploma’ ook een naaimachine, zodat ze daarmee geld kunnen verdienen.
Andere kinderen krijgen een beurs om naar de lagere of middelbare school te gaan. De nieuw
aangelegde groentetuinen zorgen ervoor dat er in de centra ook iedere dag een maaltijd is voor
de kinderen. De opvanghuizen worden gerund door vrijwilligers vanuit de kerk. Zij doen geweldig
werk! Ondanks dat velen van hen het zelf ook niet breed hebben, willen zij zich inzetten voor de
weeskinderen en hun familie. Meer informatie kunt u vinden op: www.project1027.nl
De tweede en derde collecte zijn bestemd voor het kerkbeheer.
- Bij de dienst:
Op deze hoogtijdag op de kerkelijke kalender lezen we uit Mattheüs 2 hoe er wijzen uit het
oosten kwamen om de pasgeboren koning van de Joden te aanbidden. Die aanbidding van de
Koning geven we zelf ook vorm in deze dienst, door onze aanwezigheid, ons zingen en ons
bidden.
Zondag 31 december (Oudejaarsdag):
9.30 uur: ds. Gerco Lock (Uitwijk)
18.30 uur: ds. Michiel Vastenhout (Avondgebed met overdenking)

-

Bij de diensten:
Voor de ochtenddienst heb ik geruild met de voorganger uit een naburige gemeente. `s Avonds is
er een viering, waarin we het jaar samen afsluiten voor het aangezicht van God. Die doen we in
een avondgebed, waarin we stil worden, bidden, zingen en luisteren naar Gods woord.
- Kinderoppas: Lione Somsen en Dianne van den Herik
- Kerkauto: Ochtend: Jan Branderhorst (tel. 351112); Avond: Hennie van der Steenhoven
(0612933301).
- Collecten:
De diaconale collecte heeft als bestemming het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Aan
de universiteiten in Amsterdam (PThU) en Groningen (RUG) werken namens deze Bond de
professoren Moehn en Van den Belt, die studenten theologie lesgeven in aspecten van de
gereformeerde theologie. Zo dragen zij bij aan de vorming van een nieuwe generatie
predikanten.
De andere collecten zijn bestemd voor het kerkbeheer en de instandinghouding van de
predikantsplaats.
Maandag 1 januari (Nieuwjaardag):
10.00 uur: Ds. Michiel Vastenhout (Ochtendgebed met overdenking)
- Bij de dienst:
Het is goed om het nieuwe jaar te beginnen voor Gods aangezicht. Dat doen we door een korte
viering, waarin we stil worden, zingen, bidden en luisteren naar Gods Woord. Ook is er uiteraard
ruimte om elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar.
- Kinderoppas: In onderling overleg.
- Kerkauto: fam. van den Herik (351143).
- Collecten:
We geven onze gaven voor de diaconie, voor het kerkbeheer en voor de quotumafdracht aan de
PKN.
Zondag 7 januari:
9.30 uur: ds. Krijn Hage (Breukelen)
18.30 uur: ds. Michiel Vastenhout
- Kinderoppas: Marcella van de Vendel en Diede Branderhorst
- Kerkauto: Jenny van den Herik (351664).
- Collecten:
De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de IZB. De IZB, vereniging voor zending in
Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie. De IZB is een missionaire
organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Haar werk bestaat o.a. uit het adviseren
en ondersteunen van kerkenraden en gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van
missionair beleid. Er is ook mogelijkheid tot nascholing en toerusting van predikanten.
Ook verzorgt de IZB een beperkt assortiment hulpmiddelen voor missionair werk. Bijvoorbeeld
een evangelisatietijdschrift gericht op rand- en buitenkerkelijken rond Kerst en Pasen. Meer
informatie kunt u vinden op www.izb.nl
De andere collecten zijn bestemd voor het kerkbeheer en voor het onderhoudsfonds.
- Bij de diensten:
In de ochtenddienst gaat uw vorige predikant voor. `s Avonds houden we een verdiepende
dienst, waarin we met elkaar een aantal hoofdlijnen uit het evangelie van Mattheüs willen gaan
ontdekken. Dat evangelie staat immers centraal in de verkondiging dit voorjaar.
Welkom in Gods huis:
Na dit uitgebreide overzicht van diensten, plaatsen we graag de liedtekst van het lied Welkom in
Gods huis van muziekgroep LEV.
‘Welkom van waar je ook komt. `t Maakt niet uit waar je wieg ooit stond. Waar je woont, waar je
slaapt, hoe het wel of niet gaat, welkom van waar je ook komt.
God is de gastheer vandaag. In Zijn huis is er altijd plaats. Kom erbij, hier is hoop, hoe je leven ook
loopt, want God is de gastheer vandaag.

God heeft Zijn deur openstaan, ongeacht wat is misgegaan. Neem je mooie cv of je strafblad maar
mee, want God heeft Zijn deur openstaan.
Welkom in Gods huis. Trek je jas uit, voel je thuis. Welkom in Gods huis.’
Laten we deze woorden niet alleen zelf als een welkom horen, maar ze ook delen met anderen, en ze
uitnodigen met ons mee te gaan!
Omzien naar elkaar:
Huwelijksjubilea: Aart en Liesje Hobo (A. vd Kolkstraat 26) vierden op 14 december dat ze vijftig jaar
getrouwd waren. Wim en Sijke in ’t Veld (Wilgenstraat 20) hopen op 28 december hun gouden
huwelijksjubileum te vieren. We feliciteren hen, samen met hun gezinnen, met deze mijlpaal. We
wensen hen Gods zegen en nabijheid toe op de levensweg!
Zieken: Bertine van Steenis (Wilgenstraat 16) kreeg, met haar gezin, een enorme klap te verwerken.
Er zijn uitzaaiingen geconstateerd in haar nek en hoofd. Al deze week is begonnen met intensieve
behandelingen. We bidden om herstel, en om Gods nabijheid in deze zware tijd.
Verheugende en zorgelijke berichten staan zo naast elkaar. Ons gebed is voor hen die we met name
noemden, en voor anderen waarvan we weten dat ze ons gebed ook nodig hebben: ‘Ga met God en
Hij zal met je zijn. Jullie nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal
met je zijn.’
Verkiezing ambtsdragers:
Graag herinneren we u eraan dat het nog tot 22 december mogelijk is om namen van belijdende
leden in te dienen voor het ambt van diaken of dat van ouderling-kerkrentmeester. Dat kan bij de
scriba, Hoofdveld 20 of via scriba@hervormdeethendrongelen.nl We hopen dat u met ons mee wilt
denken. Uiteraard kunt u ook nog altijd aan onze predikant laten weten als u eens wilt doorpraten
over uw eigen beschikbaarheid als ambtsdrager in de komende periode.
Liedbundel:
Met ingang van het nieuwe jaar willen we definitief overstappen op de nieuwste versie van Op
Toonhoogte. Zoals u weet, projecteren we de liederen sinds enige tijd standaard via de beamer.
Daarom is het niet nodig liedbundels voor algemeen gebruik in de kerk aan te schaffen.
Vindt u het toch prettig om een eigen liedbundel mee naar de kerk te nemen, of er één thuis te
hebben, dan faciliteren we graag de aanschaf daarvan. Noteer uw naam dan op de lijst achterin de
kerk, of mail naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl. Dat kan tot en met zondag 31 december.
De prijs is € 7,50. Dit kunt u na levering voldoen.
Degenen die via de kerkradio met ons verbonden zijn, ontvangen in de loop van januari kosteloos
een exemplaar.
Beamerteam:
We zoeken nog meer gemeenteleden (12-99 jaar) die aan willen haken bij het beamerteam. Graag
even melden aan de predikant.
Acties Moldavië:
Oliebollen: De opbrengst van de jaarlijkse oliebollenactie is dit jaar bestemd voor Hirtop! U heeft een
flyer in de bus gekregen. Tot 28 december kunt u, liefst via e-mail, bestellen bij Monique
Branderhorst (moniquebranderhorst@ziggo.nl of 06-22483096). Zaterdag 30 december kunt u de
bestelling ophalen tussen 15.30 en 16.30 uur in De Hoeksteen. De prijs is € 6 voor een zak met 9
oliebollen (met óf zonder rozijnen).
Flessenactie: Tussen 2 en 4 januari komen we langs om uw lege flessen op te halen. Houd ze dus
tijdens de komende feestdagen voor ons apart!
Sportmarathon: Op 28 december houden we een sportmarathon. Het ochtendprogramma is gericht
op kinderen, in samenwerking met beweegcoach Bram Siero. Vanaf 15.00 uur tot diep in de nacht
laten wij ons graag door u en jullie uitdagen. Graag opgeven voor a.s. zondag. Kijk op de website van
de kerk of op onze facebookpagina Werkvakantie Moldavië 2018 voor de informatie.
En als u niet zo’n sporter bent, kom ons dan aanmoedigen, en geniet van de catering!
Filmmiddag: Op woensdag 3 januari houden we om 14.00 uur in De Korenschoof in Broek een
filmmiddag voor kinderen. We kijken dan de film Robots. Het kost 5 euro. Opgeven kan via een appje
naar 06-20095038 (Tessa).

Kijk voor de huidige tussenstand eens op https://ikdoemee.lst.nl/2018-samen-sterk-voor-hirtop/
Collectemunten:
Op dinsdag 2 januari kunt u tussen 19.00 en 19.30 uur weer terecht voor collectemunten in de
consistorie in Eethen.
Activiteitenkalender:
Bij de volgende editie van het kerkblad zult u weer een activiteitenkalender aantreffen. Deze staat al
wel op www.hervormdeethendrongelen.nl
Inloopuur:
U kunt terecht in de consistorie van de kerk van Eethen op woensdag 27 december tussen 20.00 en
21.00 uur, en op 3 januari van 10.00 tot 11.00 uur. Welkom!
Catechese:
In verband met de kerstvakantie hopen we elkaar op 9 januari weer te ontmoeten.
Verantwoording:
Ouderling Adri van Wijk ontving tijdens het bezoekwerk € 10 voor de kerk. Diaken Janneke Rochat
ontving ook € 10 voor de kerk. Onze predikant ontving € 10 en € 50 voor de kerk.
Kerkenraad:
De kerkenraad vergadert weer op 8 januari.
Kopij:
De volgende deadline om kopij aan te leveren, is maandagavond 8 januari.
Ten slotte:
Als gezin wensen we u en jullie allemaal gezegende feestdagen toe.
Ds. Michiel Vastenhout

