Voetius 22 Eethen en Drongelen
Dienst: Zondag 26-06-2022
9.30 uur: Ds. Matthea Klaasse-Mesch
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:
De man uit Ethiopië.
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 beeld- en geluidsfonds.
Bij de dienst: Zondagmorgen hopen drie jonge mensen belijdenis van hun geloof af te leggen:
Dianne van den Herik (Hoofdveld 9, 4266 EC EETHEN) en haar vriend Thomas Schep (Lapvoet 15,
5171 ST KAATSHEUVEL) en Stefan Riphagen (Hoofdveld 20, 4266 EC EETHEN).
Werkgroepen: Afgelopen weken kon iedereen zijn voorkeur voor een werkgroep opgeven. Wij zijn
dankbaar voor en blij met alle reacties. Deze week zijn voor een aantal werkgroepen de
appgroepen gestart. Voor de werkgroep eredienst zoeken we nog mensen. Voor degenen die bij
deze werkgroep aan willen sluiten of bij een andere werkgroep, laat dit weten bij één van de
kerkraadsleden of via opgave@eethendrongelen.nl. Als kerkenraad zijn we blij dat we kunnen
starten met werkgroepen, het zal zeker ook nog zoeken zijn de komende maanden wat hierin de
handigste manier van werken is. Suggesties en tips blijven welkom.
Energietoeslag gemeente Altena: Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen.
Zoals van eten, het openbaar vervoer, maar vooral van energie. Met een laag inkomen kan het
moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de
energietoeslag. Dit is een eenmalig bedrag van €800,- netto per huishouden. Op de website van de
gemeente Altena kunt u vinden of u in aanmerking komt voor deze toeslag en hem aanvragen.
Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met de diaconie.
Jaarrekeningen kerkbeheer en diaconie:
De jaarrekeningen van kerkbeheer en de diaconie over 2021 zijn gemaakt en in de
kerkenraadsvergadering van 20 juni jl. vastgesteld. De samenvattingen hiervan kunt u vinden op
onze website onder het kopje ‘ANBI’. Tussen donderdag 23 juni en donderdag 30 juni heeft u de
gelegenheid om de volledige jaarrekeningen in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met
Lione Somsen – van Klij (06-50590811)
Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar
voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u
inleveren tot maandag 27 juni 12.00 u bij bovenstaand mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Lione Somsen – van Klij

