Voetius 16-12-2021: Eethen en Drongelen
Dienst:
Zondag 19-12-2021
9.30uur: Ds. L. Hoftijzer (Rijswijk)
- Kinderkerk: Jolanda Gouda. Het gaat deze weken over kleine mensen die voor God juist heel
belangrijk zijn. Deze zondag staat Jesaja 53: 1-6 centraal. Gods dienaar die door niemand werd
gezien, maar die ons vrede heeft gebracht.
- Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde is bestemd voor het beeld- en geluidsfonds.
Kerstnachtdienst 24 december: Ook dit jaar kunnen we geen kerstnachtdienst houden zoals we
gewend zijn. Dit jaar zal er een aangepaste versie van de muzikale fruitmand uitgezonden worden.
Ds. A. Hamstra verzorgt de meditatie. De muzikale fruitmand wordt eerder opgenomen en zal vanaf
19.00uur te beluisteren zijn.
Eerste Kerstdag:
10.00uur: Ds. J. Prosman (Hoevelaken)
- Kinderkerk: Christa van Helden. Deze zondag het laatste deel over kleine mensen die voor God
juist heel belangrijk zijn. Deze zondag staat Lucas 2: 6-20 centraal. De geboorte van de Here Jezus
en het bezoek van de herders.
- Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in actie, Kinderen in de knel.
Kerk in Actie: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Gammele tenten. Extreme
kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire
voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos
op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen
van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar
lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan
alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de
voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag
een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen
worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Zondag 26-12-2021
09.30: Ds. M.L.W. Karels (Veenendaal)
- Kinderkerk: Deze zondag is er i.v.m. de kerstvakantie geen kinderkerk.
- Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde is bestemd voor het beeld- en geluidsfonds.
Oudjaarsdienst 31 december
19.00uur: Prop. Mart Jan Luteijn (Tilburg)
Deze dienst zal, vanwege de verlenging van de avondlockdown, digitaal plaatsvinden. U kunt deze
dienst meebeleven via kerkomroep.
Nieuwjaarsdag 1 januari
10.00uur: Prop. Matthea Klaasse-Mesch
Prop. Mart Jan Luteijn is een studiegenoot van Matthea Klaasse-Mesch, samen zullen zij in
deze diensten een tweeluik verzorgen uit het boek Openbaringen.

Zondag 02-01-2022
9.30uur: Prop. Dhr. T.C. Kraan (Utrecht)
- Kinderkerk: Deze zondag is er i.v.m. de kerstvakantie geen kinderkerk.
- Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor Livingstone.
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde is bestemd voor het verwarmingsfonds.
Bij de diensten: Er staat een heel rijtje kerkdiensten genoemd zo aan het eind van dit jaar. In deze
diensten mogen we met elkaar de geboorte van de Here Jezus vieren. Ook mogen we met elkaar dit
bewogen jaar afsluiten en met elkaar onder Gods zegen het nieuwe jaar beginnen. Weet u welkom in
alle diensten, fysiek of online!
Voor alle hierboven genoemde diensten geldt:
- 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).
- 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 in dit overzicht genoemd
worden 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 thuis, 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
Elisabeth kersteditie 2021: Vanaf zondag 12 december ligt de kersteditie van het tijdschrift Elisabeth
voor u klaar in de toren van de kerk. Mocht u niet naar de kerk kunnen komen en wel graag een
exemplaar ontvangen, neem dan contact op met Lione (06-50590811)
Kinderkerstfeest:
In tegenstelling tot eerdere berichten hebben we besloten om het kinderkerstfeest dit jaar ook niet
door te laten gaan. Dit naar aanleiding van de aanhoudende Corona-maatregelen die zijn
afgekondigd tijdens de laatste persconferentie. Jolanda Gouda
Kerkenraad: Vorige week zijn er gesprekken gevoerd met mensen die zich willen inzetten voor de
kerkenraad naar aanleiding van de gemeenteavond. Dit waren fijne gesprekken die hoop geven voor
de toekomst. Hier zijn we dankbaar voor. Om de procedure goed te volgen, is het nodig dat wij de
plaatselijke regeling aanpassen en u hierover informeren. Begin januari volgt nadere informatie
hierover en de gevolgde benoemingsprocedure.
Meeleven: We leven mee met Zeger en Nel Lankhaar. Zeger wordt woensdag 22 december
geopereerd. We wensen hen Gods nabijheid toe in deze spannende periode.
Ook leven we mee met alle gemeenteleden die ziek, herstellend en onder behandeling zijn. En met
iedereen voor wie deze periode vol feestdagen moeilijk, eenzaam en verdrietig is.
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 3 januari 18.00 uur inleveren bij
Raymond Riphagen.
E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl
Tel.: 06-83240234
Ten slotte:
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde gebracht. (Sela)
Namens de kerkenraad wens ik u Gezegende Kerstdagen. Hartelijke groet,
Raymond Riphagen

