Voetius 20-01-2022: Eethen en Drongelen
Dienst:
Zondag 23-01-2022
Bij het schrijven van deze Voetius zijn de nieuwe richtlijnen van de PKN m.b.t. het coronavirus nog
niet bekend. Als er veranderingen zijn zullen die middels een inlegvel en de gebruikelijke kanalen
gecommuniceerd worden.
9.30uur: Ds. N. de Ronde (Nienke) uit Pijnacker en Delfgauw.
- 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 de instandhouding van de predikantsplaats.
Bij de diensten: deze zondag is een focusdienst waar blok 6.1 centraal staat: Goed nieuws brengen!
We bespreken met elkaar wat de boodschap van het evangelie is en hoe we er met anderen
over kunnen spreken.
Ook afgelopen zondag waren er problemen met de techniek, we hadden hoop dat de
problemen tijdelijk waren verholpen door de hulp van Arno Gouda, maar helaas bleek
zondagmorgen dat het uitzendkastje door een blikseminslag afgelopen week kapot was
gegaan. Gelukkig konden we (al was het met enige vertraging) dankzij Stefan een uitzending
streamen via Youtube.
Hopelijk lukt het om deze week alle problemen te verhelpen.
- Rekeningnummers: we delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en
van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.
Meeleven: Afgelopen dinsdag 11 januari overleed Johanna Antonia Nieuwkoop-Bouman. Zij

werd 91 jaar.
Annie Nieuwkoop werd geboren aan de Eindsestraat in Drongelen, en in dit dorp is ze bijna
tot het einde van haar leven blijven wonen. Op een gegeven moment ging ze geestelijk
achteruit, maar met trouwe zorg van haar kinderen en de thuiszorg kon ze nog lang op haar
geliefde plek blijven.
In november brak Annie haar heup, na een operatie is ze naar het Zonnelied in Ammerzoden
gegaan om te revalideren. Daar is ze vorige week vrij onverwachts op bed komen te liggen
en overleden. Afgelopen maandag is ze na een rouwdienst die in de kerk van Eethen is
gehouden, begraven in Drongelen. We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel
kracht, troost en Gods nabijheid toe.
Ook leven we mee met Govert en Riet Schouten. Afgelopen zaterdag is de moeder van
Govert gestorven. We wensen jullie Gods nabijheid en troost toe.
Verder denken we aan gemeenteleden die herstellend, ziek of onder behandeling zijn.
We delen als bemoediging de volgende woorden: Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en “Ik zal er zijn’. (Sela)

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.
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 24 januari 18.00 uur inleveren bij
Raymond Riphagen.
E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl
Tel.: 06-83240234
Ten slotte:
Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten. (Visje)
Namens de kerkenraad,
Raymond Riphagen

