Voetius 20 Eethen en Drongelen
Dienst:
Zondag 12-06-2022
9.30 uur: Ds. J. Wolters, Apeldoorn
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 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 de instandhouding predikantsplaats.
Bij de dienst.
Op deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. U bent van harte welkom om de maaltijd van de Heer mee te
vieren in de kerk. Sinds het begin van de coronapandemie hebben we de maaltijd op onze zitplaats gevierd. Nu
nodigen wij u uit om, zoals voorheen, plaats te nemen rondom de tafel. Uit voorzorg zal de beker nog niet rondgaan en
zal de wijn in aparte bekertjes klaarstaan op de tafel. De schaal met brood zal wel rondgaan. We zien uit naar een
mooie, bemoedigende viering van het Avondmaal!
Kennismaking pastoraal werker.
De komende tijd zal ik Hervormd Eethen-Drongelen ondersteunen in het pastoraat. Ik ben woonachtig in Nieuwendijk,
samen met mijn vrouw Annerieke en onze drie dochters. Naast het werk hier in Eethen – Drongelen ben ik als kerkelijk
werker verbonden aan de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Pastoraat, voorgaan in kerkdiensten, het leiden van
uitvaarten en ook betrokkenheid bij het jeugdwerk behoren daar tot mijn werkzaamheden.
Voor Hervormd Eethen – Drongelen ben ik werkzaam op de donderdagen en gedeeltelijk op de maandag. Op deze
dagen ben ik telefonisch te bereiken op 06 573 230 18. Via de mail ben ik ook bereikbaar:
pastoraalwerker@hervormdeethendrongelen.nl
In mijn werk als pastor stel ik Christus centraal. Hij heeft ons de Vader laten kennen en heeft in Zijn leven op aarde, in
het volbrachte werk in Zijn lijden, sterven en opstanding ons de liefde en trouw van God gegeven. Dat maakt dat we
als mens, in voor- en tegenspoed mogen bouwen op het fundament van Zijn trouw en nabijheid door de heilige Geest.
Zo mag ik als medemens de ander pastoraal ondersteunen.
Vrede en alle goeds,
Kees Pastoor
Verantwoording giften Kerkbeheer maand mei.
Algemeen kerkbeheer € 395.10; Onderhoudsfonds €162.45; Instandhouding predikantsplaats € 51.45;
Beeld en geluid € 49.45; Orgelfonds € 55.30; Verwarmingsfonds € 54.60; Verjaardagsbus € 139.-; Via bank diverse
kerkbeheer € 359,-.
Hartelijk dank voor alle gaven en rondgang met verjaardagsbus.
Opgave voor werkgroepen
Zoals we tijdens de gemeenteavond op 4 april hebben besproken, willen we het werk in de gemeente versterken door
het instellen van een aantal werkgroepen. Deze week ontvangt u allen een brief waarin dit verder zal worden
toegelicht. Aan u als gemeenteleden wordt de vraag gesteld aan welke werkgroep u wilt deelnemen. U kunt daarvoor
een antwoordstrook invullen die ingeleverd kan worden bij Janneke Rochat of Hanneke Meijvogel. We hopen en
verwachten dat veel gemeenteleden een steentje willen bijdragen. Uw reactie wordt voor zondag 19 juni verwacht.

Whats-App-service.
Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid om u aan te melden voor de whats app-service.
Tot nu toe hebben weinig gemeenteleden zich hiervoor aangemeld. Daarom brengen wij het even opnieuw onder uw
aandacht. U kunt zich aanmelden door een appje te sturen naar 06-20592651. De service zal gebruikt worden om u te
informeren over bijzonderheden/ calamiteiten rondom de kerkdiensten en het gemeenteleven, kijk-, luister- en
leestips en zaken die we eerder willen communiceren dan de eerstvolgende Voetius. Goed om te weten dat uw
nummer alleen voor deze app-service wordt gebruikt en wellicht ook belangrijk om te weten: u komt niet in een grote
groepsapp terecht. Hierdoor is uw privacy gewaarborgd. Om de berichten te kunnen ontvangen is het noodzakelijk dat
u dit nummer ook als contactpersoon opslaat in uw eigen telefoon. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met Lione Somsen via scriba@hervormdeethendrongelen.nl
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 13 juni 12.00 u bij bovenstaand mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Chris Treffers

