Voetius 25-11-2021: Eethen en Drongelen
Dienst:
Zondag 28-11-2021
9.30uur: Da. J. van den Brink - Dekker (Genderen) Focusdienst
18.30uur: Muzikale Fruitmand
- 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: Deze zondag is er een Focusdienst, dus alle kinderen van de basisschool zijn welkom!
Groep 1-5 mag mee met Christa en groep 6-8 met Annemarie.
- 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!
- Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
Deze zondag is de diaconale collecte voor stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. De
stichting heeft als haar visie geformuleerd dat het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje aan dak- en
thuisloze mensen een ontmoetingsplek wil bieden waar ze een warm welkom en een luisterend oor
kunnen vinden. Een plek waar ze in gelijkwaardigheid en wederkerigheid met elkaar optrekken. Een
plek waar ze elkaar proberen te verstaan en te begrijpen. Zij geloven in een God voor wie ieder mens
telt en zij zien in Jezus een voorbeeld van hoe er naar mensen omgezien moet worden. Daarom
willen zij werken aan mogelijkheden om menselijke waardigheid te helpen herstellen en te
behouden. Het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is een vrijwilligersorganisatie met professionele
inbreng van beroepskrachten. Ze willen ontmoetingen bewerkstelligen met de wereld van de straat
zodat mensen meer zicht krijgen op wat er werkelijk leeft achter de verhalen en beelden van de
straat. Daarin willen ze zoeken naar vormen van solidariteit en gemeenschap. De stichting
Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is opgericht in 1994 door protestantse kerken in en om Eindhoven.
Hun doel was en is om concreet gestalte te geven aan hun diaconale opdracht. Op 1 november 1995
startte de eerste coördinator met een groep van ruim 20 vrijwilligers en op 2 januari 1996 werd het
inloophuis geopend voor bezoekers. Na een grote verbouwing en uitbreiding in 2008 werd als naam
voor het inloophuis gekozen voor de naam die de gasten er inmiddels aan gaven: ’t Hemeltje. Tot de
huidige statutaire naam werd besloten in het voorjaar van 2015.
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is bestemd voor de Quotumafdracht aan de landelijke kerk.
Bij de dienst: Komende zondag is het de eerste adventszondag en houden we een Focusdienst.
Centraal staat: blok 5, gesprek 4: Tegen de stroom in. We bespreken hoe je omgaat met negatieve
reacties van mensen. Kleuren we mee met de samenleving? Bij vreemdeling zijn hoort niet alleen dat
we bereid moeten zijn om uitleg te geven over het waarom van ons gedrag, maar hoort ook dat
we leren omgaan met negatieve reacties krijgen en lijden omdat we niet meekleuren en
meedoen met de geldende normen en waarden in samenleving.
Muzikale Fruitmand: Zondagavond 28 november hopen we weer een Muzikale Fruitmand op te
nemen en uit te zenden.
Gemeenteavond: Maandag 29 november houden we een belangrijke gemeenteavond over de
voortgang van onze gemeente. De avond wordt gehouden in de kerk. De inloop is om 19.45u. en om
20.00u. starten we de avond. Welkom!
J.V. De Burg: De sint is weer in het land. Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Naast dat
onze sint met zijn knechten veel cadeautjes uitdeelt, wordt er ook altijd veel gesnoept. Dit jaar gaan

we op vrijdag 26 november om 20uur in de korenschoof te Babyloniënbroek dit lekkers proeven en
ook zelf klaar maken. Kom je helpen met het maken en proeven?
Collectemunten: Dit jaar is de laatste mogelijkheid om collectemunten te kopen op 7 december as.
Kinderkerstfeest: Voor het kinderkerstfeest dat we hopen te houden op zondag 19 december zijn we
op zoek naar iemand die met ons mee wil denken. Iemand met ervaring in het organiseren van een
kinderkerstfeest zouden we prettig vinden. Als je met ons mee wil denken dan graag voor 1
december een reactie naar Jolanda Gouda. (Tel:06-23534778)
Verantwoording Diaconie:
Augustus: €436,00 (Noodhulp Haïti)
September: €99,00 (Project 10 27 Werelddiaconaat), €103,00 (Jeugdwerk eigen gemeente), €32,00
(De Herberg: Avondsmaalcollecte), €143,00 (Diaconie)
Oktober: €107,00 (Kerk in actie: Israëlzondag), €150,00 (IZB), €128,00 (Het vergeten kind), €133,00
(Diaconie)
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 29 november 18.00 uur inleveren bij
Raymond Riphagen.
E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl
Tel.: 06-83240234
Ten slotte:
God laat zien wat diep verborgen is, Hij brengt Licht waar het donker is. (Dagelijkse Broodkruimels)
Een hartelijke groet, namens de kerkenraad
Raymond Riphagen

