Voetius 18 Eethen en Drongelen
Diensten:
Zondag 22-05-2022
9.30 uur: Drs. H.J. Franzen (Pijnacker)
Kinderoppas: Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u
hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door
een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
Kinderkerk: Tijdens deze dienst is er kinderkerk onder leiding van Christa met als onderwerp: Gods
belofte aan Abraham en Isaak.
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199
(Andries van Klij).
Rekeningnummers:
We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer
(NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van
harte aan!
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie.
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor het onderhoudsfonds.
Donderdag 26-05-22 Hemelvaartsdag:
9.30 uur: Prop. C. Zonnenberg (Hardinxveld-Giessendam)
Bij de dienst: Tijdens Hemelvaartsdag mogen we de gemeenteleden uit Babyloniënbroek
verwelkomen in de dienst. De jongeren en leiding van JV de Brug gaan na de dienst op kamp naar de
Biesbosch. We nodigen onze buren uit Babyloniënbroek van harte uit om de dienst in onze kerk bij te
wonen waarna we gezamenlijk de jongeren uitzwaaien voor een fijn kamp met elkaar.
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie.
De tweede collecte is voor kerkbeheer.
De derde collecte is voor het onderhoudsfonds.
Zondag 29-05-2022
9.30 uur Prop. G. Vierwind (Putten)
Bij de dienst:
Kinderkerk: Tijdens de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als
onderwerp: Het geloof van Abraham.
Collecten:
De eerste collecte voor Friedenstimme. Friedensstimme is een organisatie die al ruim veertig jaar
voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie zorgt . Momenteel zijn zij met ruim
115 Evangelisten verbonden. De evangelisten verkondigen het Evangelie, Friedensstimme voorziet
hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast geeft de organisatie het Friedensstimme
Contact uit, waarin zij getuigenissen van de evangelisten delen zodat u in gebed en met uw gave
betrokken kunt zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.friedensstimme.nl
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor de verwarming.

Kerkrentmeester: Andries van Klij is al jaren onze administrateur en deed daarnaast veel voor het
kerkbeheer. Hij heeft tijdens de gemeenteavond in november aangegeven dat hij kerkrentmeester
wilde worden. In een persoonlijk gesprek heeft hij deze taak op zich genomen. We zijn dankbaar dat
dit onderdeel van onze gemeente door hem op zich wordt genomen. Gods zegen en alle wijsheid
hierin toegewenst.
Ventilatie en handdruk: Als kerkenraad hebben we vorige week gesproken over de ventilatie van ons
gebouw en het geven van handen. In de afgelopen 2 coronajaren hebben Bas en André met ons
meegedacht over de ventilatie vanuit hun kennis en expertise. Wij hebben hen ook nu om advies
gevraagd, over de uitkomst zullen we u informeren. We hebben afgesproken dat de voorganger bij
aanvang van de dienst gegroet wordt met een handdruk door de ouderling van dienst. De groet van
de dominee en de ouderling bij de uitgang van de kerk zal nog niet met een handdruk gepaard gaan
om verspreiding van corona te blijven voorkomen.
Verkoping collectemunten: Op dinsdag 7 juni zijn er weer collectemunten te koop in de Hoeksteen
van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Verantwoording voor de maand april:
Kerkbeheer algemeen: € 394,63, biddag: € 737,15, instandhouding predikantsplaats: 39,60,
verwarmingsfonds € 121,68, beeld- en geluidsfonds € 86,36, orgelfonds € 36,85, verjaardagsfonds:
februari € 129,55 en maart € 135,-, kerktelefoon € 120,-.
Hartelijk dank aan gevers en zij die rondgaan met verjaardagskaart/bus.
Van buiten onze gemeente is een gift van € 100.- ontvangen “uit dankbaarheid”. Hartelijk dank
hiervoor.
Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl
te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt inleveren tot maandag 30 mei 12.00 u bij
bovenstaand mailadres.
Tenslotte:
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Chris Treffers

Nagekomen bericht
Uw Koninkrijk kome – gebeds10daagse
In het Focustraject was veel aandacht voor het bidden voor anderen. Graag geven
we hier heel praktisch een vervolg aan met Uw koninkrijk kome. Bid tien dagen lang
voor vijf mensen in je netwerk (buren, collega’s, familie of vrienden). Net als de
discipelen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we om kracht om te getuigen.
Op Hemelvaartsdag krijgt iedereen een boekenlegger voor in je bijbel. Schrijf
hierop de namen van jouw vijf mensen en bid voor hen. Er is ook een
gebedsdagboek met elke dag een tip om te bidden. Die kun je downloaden op
www.izb.nl/vandaag/uw-koninkrijk-kome. Of download de IZB-Connect app en ontvang
dagelijks een herinnering.
Tip: spreek af met iemand anders om elkaar dagelijks te bemoedigen.

Gebed-10-daagse tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Bid tussen Hemelvaart en Pinksteren voor vijf mensen in jouw
omgeving. Schrijf hun namen op de boekenlegger die op
Hemelvaartsdag wordt uitgedeeld en bid voor hen. Er is een
gebedsdagboek waarmee je elke dag een gebedspunt krijgt.
Download de IZB-Connect app en krijg dagelijks een gebedstip.
Kijk ook op www.izb.nl/vandaag/uw-koninkrijk-kome en download het gebedsdagboek.

