Voetius 13-01-2022: Eethen en Drongelen
Dienst:
Zondag 16-01-2022
9.30uur: Ds. B. de Graaf (Waalwijk)
- 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 de diaconale collecte die bestemd is voor Brood voor weeskinderen.
Deze zondag is de diaconale collecte voor Brood voor Weeskinderen. Deze stichting zet zich
in om de mensen in Burundi een menswaardig bestaan te geven door hen een opleiding aan
te bieden en hen daarin te ondersteunen. Dit doen zij onder andere door het opzetten van
bakkerij activiteiten. Zij kopen zelf de machines en exporteren die dan naar het
desbetreffende land of gebied. Ook zijn ze aan het kijken of ze op andere manieren hulp
kunnen verlenen. Op dit moment hebben ze al een keer het ziekenhuis in Karushi (Burundi)
voorzien van een aantal medische instrumenten. Ook hier blijven ze zoeken naar
mogelijkheden om de gezondheid en hygiëne te verbeteren. Een ander doel is nog altijd om
een naaiatelier op te zetten. Hier kunnen dan ook weer een aantal jongeren voor worden
opgeleid. Zij werken altijd samen met lokale partners in de gebieden waar ze werken. Van
harte aanbevolen!
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde is bestemd voor het quotumafdracht.
Bij de diensten: Ook deze zondag is de kerkdienst alleen online te bekijken en/of te beluisteren.
Afgelopen zondag liet de techniek ons in de steek waardoor het niet mogelijk was om een digitale
uitzending te maken. We hopen dat komende zondag alle problemen verholpen zijn.
- Rekeningnummers en collecte opbrengsten: Door de corona situatie wordt er niet tijdens de
dienst gecollecteerd, maar alleen aan de uitgang. Gemeenteleden die de dienst via Kerkomroep
meebeleven kunnen hun bijdragen overmaken. We zijn dankbaar dat de collecteopbrengsten tot
voor kort goed zijn geweest. We constateren echter nu dat de collectegaven wat achterblijven.
Misschien is het u de laatste maanden ontgaan om uw bijdragen over te maken. Daarom delen
we de rekeningnummer van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer
(NL09RABO0341543101). We bevelen alle collectes van harte bij u aan!
Meeleven: We leven mee met Fam. v.d. Schuit (Hoofdveld 52), Dhr. v.d. Schuit verblijft in het
ziekenhuis na een heupoperatie. Ook leven we mee met Mevr. Nieuwkoop uit Drongelen haar
krachten nemen snel af, we denken aan haar en aan de kinderen en kleinkinderen die rondom haar
staan.
Verder leven we mee met alle gemeenteleden die behandelingen moeten ondergaan, ziek of
herstellend zijn.
Verantwoording: collectes diaconie: November: Voedselbank €403,-, Najaarscollecte GZB €141,-,
Project 10 27 Diaconaat in Nederland €167,-, Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje €151,-,
Diaconie €125,-. December: Stichting Sport en Spel €195,-, Kerk in /Actie: kinderen in de knel €298,-,
kinderkerstfeest €28,-, De Herberg(avondmaalscollecte) €30,-, Diaconie € 191,-.
De kerk in de steigers: De afgelopen maanden heeft de kerk in de steigers gestaan. Het leien dak van
het koor en de consistorie zijn vervangen. De oude leien dateerden nog van de herbouw van de kerk
na de tweede wereldoorlog en waren inmiddels meer dan 70 jaar oud. Ze waren verweerd en bros
geworden en de haken waarmee de leien waren bevestig waren vergaan. Ook de dakgoten en het
lood zijn vervangen. Het werk werd uitgevoerd door Leidekkersbedrijf Niels Versteeg uit Wijk en
Aalburg en Aannemingsbedrijf Bert Scherff uit Uitwijk. Het dak ziet er weer spik en span uit.

Toen de werkzaamheden aan het koor en de consistorie grotendeels waren afgerond, bleek dat uit
de hoek van de toren een groot stuk tufsteen was afgebroken. Het was op het dak van het schip van
de kerk terechtgekomen en had daar enkele pannen vernield. Omdat ook aan de andere hoeken van
de toren eenzelfde constructie is aangebracht, kan niet worden uitgesloten dat ook daarvan stukken
tufsteen kunnen afbreken.
In overleg met de gemeente Altena, die eigenaar is van de toren, is besloten om een houten
beveiliging aan te brengen, zodat geen vallende voorwerpen op kerkgangers of passanten kunnen
terechtkomen. Deskundigen zullen de toren inspecteren waarna er restauratiewerkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. De kosten aan de toren komen ten laste van de gemeente Altena.
Actie Kerkbalans: De landelijke actie Kerkbalans loopt dit jaar van 15 tot 29 januari (week 3 en 4). In
week 3 ontvangt u een brief waarin de jaarlijkse geldwervingsactie wordt uiteengezet.
U kunt de kerk steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine
bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. We willen u vriendelijk verzoeken om uw bijdrage in
het antwoordformulier aan te geven. Het is goed om te weten dat uw bijdrage volledig ten goede
komt aan de plaatselijke gemeente.
Vanwege de corona situatie, willen wij u vriendelijk verzoeken om het antwoordformulier uiterlijk 24
januari in te leveren bij de vrijwilliger die de brief bij u gebracht heeft. Als u hiertoe niet in staat bent,
kunt u de vrijwilliger bellen, zodat uw reactie kan worden opgehaald. Om op termijn weer een
(parttime)predikant te kunnen beroepen, is het van groot belang dat onze financiën op orde zijn.
Vandaar dat we u juist nu oproepen om gul te geven.
Het college van kerkrentmeesters
Verjaardagsfonds: We zijn op zoek naar enkele gemeenteleden die willen helpen om 1 maand per
jaar voor het verjaardagfonds kaarten in Eethen rond te brengen. Voor informatie of aanmelding:
Andries van Klij (tel. 06-30737199)
Muzikale fruitmand: Op zondag 30 januari willen we weer een muzikale fruitmand uitzenden.
We vinden het fijn om van u en jou daar verzoekjes voor te ontvangen. Graag inleveren voor
maandag 24 januari.
Dat kan bij ons of via webmaster@hervormdeethendrongelen.nl.
Gerard Vos en André van Horssen
Collectemunten: Om alvast te noteren, dinsdag 2 februari is er weer een mogelijkheid om
collectemunten te kopen.
Bezorging Voetius: Per 1 januari heeft Daphne v.d. Vendel de bezorging overgenomen van Stefan
Riphagen. We wensen haar veel succes en plezier bij deze taak, en willen Stefan hartelijk danken
voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 17 januari 18.00 uur inleveren bij
Raymond Riphagen.
E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl
Tel.: 06-83240234
Ten slotte:
Het gebed is niet bedoeld om alles naar jouw hand te zetten, maar om alles in Zijn hand te leggen!
(bijbelspreuken)
Namens de kerkenraad,
Raymond Riphagen

