Voetius 25 Eethen en Drongelen
Dienst: Zondag 17-07-2022
9.30 uur: Ds. Auke Hamstra, Bergen op Zoom (25 jaar predikant)
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 Jolanda met als onderwerp:
Jakob bedriegt Isaak
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 Stichting vrienden van Effatha. Deze stichting is een goede doelen
organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele
verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking. De Stichting
Vrienden van Effatha werkt vanuit een christelijke levensvisie.
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor de verwarming.
Bij de dienst: Komende zondag 17 juli a.s. hoopt ds. Hamstra voor te gaan in onze gemeente. Na
de dienst is het koffiedrinken in de Hoeksteen en kunt u hem persoonlijk feliciteren met zijn 25
jarig ambtsjubileum.
Brief van Focusteam: Bij deze Voetius ontvangt u een brief van het gezamenlijke Focusteam van
Genderen/Eethen/Drongelen. Vanaf komende zondag liggen de brieven ook achter in de kerk klaar
om mee te nemen of kunt u de brief lezen op onze website.
Vakantietijd en retraite Kees Pastoor: Van 20 juli t/m 10 augustus hoop ik samen met mijn gezin
vakantie te vieren. We hopen er op uit te trekken richting het Zuiden. Daaraan voorafgaand zal ik,
bij leven en welzijn, het weekend van 15-17 juli doorbrengen in de St. Adelbertabdij in EgmondBinnen. Eens in de zoveel tijd is het fijn om te verblijven in de stilte en de getijdengebeden mee te
bidden met de monniken. Al met al hoop ik weer nieuwe krachten en inspiratie op te doen. Van
harte alle goeds, Kees Pastoor
Uit de gemeente: Dhr. Arjan van de Herik (Hoofdveld 9) moest samen met Ingrid en de kinderen
erg lang wachten op een telefoontje, maar nu is het toch zover dat Arjan bericht kreeg dat hij
vrijdag 15 juli zal worden geopereerd. Een ingrijpende operatie waarbij Arjan omleidingen zal
krijgen rond het hart en ook zal een hartklep worden vergroot. Dat is spannend voor hen. Als
gemeente mogen we een muur van gebed vormen in de wetenschap dat de Here God onze vaste
burcht is, onze hemelse Vader en zo ons bijstaat met Zijn Geest. Dhr. Wim van der Kolk
(Raadhuisstraat 5) zal deze week worden geopereerd aan zijn knie. We hopen van harte en bidden
in vertrouwen dat de operatie zal slagen en dat deze de klachten zal verhelpen. Sterkte gewenst!

Dhr. Wout van de Vendel verblijft in het ziekenhuis nadat hij op vakantie ineens niet meer kon
fietsen. Hij heeft een bacterie-infectie in zijn been en krijgt hiervoor antibiotica. Maar het herstel
verloopt nog niet zo voorspoedig. Een moeilijke situatie. Wout verblijft in kamer 16, afdeling C6Zuid van het JBZ in Den Bosch. Meeleven met hem en ook zijn vrouw (Hoofdveld 23) zullen hen
goed doen. Van harte beterschap en sterkte toegebeden.
Verantwoording Diaconie:
April: Youth for Christ Altena: € 161; Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Libanon) - € 161; De Herberg
(avondmaalscollecte): € 148; Diaconie: € 258
Mei: Belangenvereniging Sien: € 144; IZB: € 137; Friedensstimme: € 137; Diaconie: € 264
Juni: Pinkstercollecte GZB: € 257; VBOK: € 132; De Herberg (avondmaalscollecte): € 88;
Diaconie: € 199
Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar
voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius (i.v.m. de
vakantie voor 3 weken) kunt u inleveren tot maandag 18 juli 12.00 u bij bovenstaand mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Chris Treffers

