Voetius 06-02-2022: Eethen en Drongelen
Dienst:
Zondag 09-01-2022
9.30uur: Ds. S. Jumelet (Zaltbommel)
- Kinderkerk: omdat we op dit moment alleen digitale kerkdiensten hebben is er geen kinderkerk. Wel hebben
alle ouders de programma’s voor de kinderkerk via de mail gekregen zodat de kinderen thuis met het materiaal
kunnen werken.
- Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde is bestemd voor het verwarmingsfonds.
Bij de diensten: Ook deze zondag is de kerkdienst alleen online te bekijken en/of te beluisteren.
- Rekeningnummers:
We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer
(NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes van harte aan!
Belijdeniscatechese 2022:
Op donderdag 13 januari hopen we te starten met belijdeniscatechese. Inmiddels zijn er vier aanmeldingen, van
verschillende leeftijden. Daar zijn we erg blij mee. Ook u of jij bent van harte welkom, wanneer u misschien wel
belijdenis zou willen doen. Jong en oud is van harte welkom. De eerste avond vindt plaats bij Marlies van Geloven,
Kruisstraat 3 in Drongelen. We starten om 20.00u. De avonden worden geleid door onze pastoraal werker Matthea,
maar we vinden het vooral belangrijk om samen in gesprek te zijn over ons geloof.
Meer weten? pastoreethendrongelen@gmail.com of 06-49972561
Kerkenraad: Zoals we in de laatste Voetius van 2021 al schreven is het nodig om de plaatselijke regeling aan te
passen. Daarom is er bij deze Voetius een inlegvel gevoegd waarop alle informatie omtrent deze aanpassingen
staan. Deze informatie zal ook op de website geplaatst worden. Mocht u bezwaren hebben tegen deze
aanpassingen dan kunt u deze schriftelijk en ondertekent binnen 5 dagen kenbaar maken aan de scriba. Hebt u
onverhoopt de informatie niet gekregen hebben, neem dan even contact op met de scriba (Hoofdveld 20, tel: 0683240234)
Meeleven: We leven mee met Fam. v.d. Schuit (Hoofdveld 52), Dhr. v.d. Schuit is bij het verschijnen van deze
Voetius als alles door is gegaan geopereerd aan zijn heup. Wij wensen hem een goed herstel toe.
Ook leven we mee met alle gemeenteleden die ziek, herstellend en onder behandeling zijn.
Verantwoording: collectes kerkbeheer december: € 1.127,=, diverse bestemmingen: € 104,70, verjaringsfonds
december: € 135,50.
Daarnaast ontvingen we enkele kerst- en eindejaar giften. Waarvoor hartelijk dank.
Zendingsproject Love Care Sri Lanka:
Een paar weken geleden namen JanPiet en Wilma contact met ons op. Ze vertelden dat de kinderen van de dovenen blindenschool weer terugkomen naar school.
Voorlopig kunnen Wilma en Jan Piet zelf nog niet naar Sri Lanka en daarom was hun vraag om het schoenengeld
(wat al een paar jaar apart staat) over te maken.
Dit geld hebben we overgemaakt. Zodra er meer over bekend is, laten we dit weten/zien door middel van foto’s.
Daarnaast kwam de vraag voor een tablet van € 250,= voor een meisje van de doven- en blindenschool. Zij kan naar
de universiteit en heeft daarvoor een tablet nodig. Hiervoor was de collecte van de kerstnachtdienst bestemd. Er is
ruim voldoende opgehaald, daarom kunnen we ook nog het mooie bedrag van € 200,= overmaken aan hen voor
voedselpakketten. Hartelijk dank hiervoor!
Hierbij sluiten wij ook dit zendingsproject af. Ruim 3,5 jaar hebben we meegeleefd met Wilma en JanPiet en hun
werk in Sri Lanka. Dankzij uw gulle gaven en medeleven is er veel goeds gebeurd in Sri Lanka. Wij wensen Wilma en
JanPiet veel zegen toe in hun verdere werk.
Hartelijke groet van de zendingscommissie
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 10 januari 18.00 uur inleveren bij Raymond
Riphagen.
E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl
Tel.: 06-83240234
Ten slotte:
Vertrouwen is niet geloven dat God doet wat je wilt, maar geloven dat God doet wat goed voor je is! (Max Lucado)
Namens de kerkenraad,
Raymond Riphagen

