Voetius 21 Eethen en Drongelen
Dienst: Zondag 19-06-2022
9.30 uur: Ds. H.J. Franzen

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).
Kinderkerk: Tijdens deze dienst is er kinderkerk onder leiding van Kristel met als onderwerp:
De apostelen in de gevangenis.
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 VBOK.
De VBOK is een organisatie die eraan wil bijdragen dat elk mens zich veilig kan ontwikkelen. De
afkorting VBOK staat voor Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. De VBOK is een
ledenorganisatie. Leden en donateurs van de VBOK willen de preventie, ondersteuning en zorg van
Siriz ondersteunen en financieel mede mogelijk maken. Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en is een
professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Zij
biedt hulp bij het maken van een keuze en waar nodig opvang. Ook gaat ze het gesprek aan met
jongeren voor preventie en bewustwording. Meer informatie kunt u vinden op www.vbok.nl
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor het orgelfonds.
Belijdenis: Dankbaar kan de kerkenraad u meedelen dat op zondag 26 juni drie jonge mensen
belijdenis van hun geloof af hopen te leggen. Dianne van den Herik (Hoofdveld 9, 4266EC EETHEN)
en haar vriend Thomas Schep (Lapvoet 15, 5171ST KAATSHEUVEL) en Stefan Riphagen (Hoofdveld
20, 4266EC EETHEN). We zijn dankbaar dat deze jonge mensen hun leven in Zijn hand willen leggen
en dit 'ja' ook uit willen spreken in het midden van de gemeente. Wilt u hen gedenken in uw
medeleven en voorbeden?
Werkgroepen: U heeft allen een brief gekregen over de werkgroepen die we als kerkenraad willen
instellen. 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 of door uw opgave door te geven via het genoemde mailadres in de brief. We
hopen en verwachten dat veel gemeenteleden een steentje willen bijdragen. Uw reactie wordt
voor zondag 19 juni verwacht.
Verkoop collectemunten: Op dinsdag 5 juli kunt u tussen 19 en 19.30 uur weer collectemunten
kopen in de Hoeksteen.
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 20 juni 12.00 u bij bovenstaand mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat

