Voetius 26 Eethen en Drongelen
Dienst: Zondag 24-07-2022
9.30 uur: Ds. L.H. Voschezang
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie.
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor de quotum afdracht.
Dienst: Zondag 31-07-2022
9.30 uur: Ds. G. de Fijter, Kampen
Collecten:
De eerste collecte is voor Hart voor kinderen. Dit is een christelijk, internationaal kinderfonds, in
2008 opgericht in Nederland. Hart voor Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun
familie en hun hele omgeving. Het hart van hun missie en de kern van hunactiviteiten is de opvang
van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat
doen zij op drie manieren: gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties.
Zo werken zij: Snelle effectieve hulp | Snelle meetbare Impact | Hulp bij zelfredzaamheid | Geen
dure transporten | Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht | Samenwerking met lokale
gescreende organisaties | Ongesalarieerde directeur | Geen dure organisatie of dure kantoren
Meer informatie kunt u vinden op: www. hartvoorkinderen.nl
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor de instandhouding predikantsplaats.
Dienst: Zondag 07-08-2022
9.30 uur: Ds. Prosman, Hoevelaken
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie.
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor het orgelfonds.
Informatie bij de komende drie kerkdiensten:
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: De komende vakantieperiode (6 weken) is er geen kinderkerk.
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 genoemd
worden van harte aan!
Vakantietijd en loslaten: Van 20 juli t/m 10 augustus hoop ik (Kees Pastoor) samen met mijn gezin
vakantie te vieren. We hopen er op uit te trekken richting het Zuiden. Daaraan voorafgaand heb ik
met veel genoegen het weekend van 15-17 juli doorgebracht 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.
Het valt me vaak niet mee om ‘los te laten’, die eerste dagen van vakantie. Het helpt dan om te
beseffen dat ik ‘mijn werk’ niet loslaat maar dat ik de pastorale zorg die ik voor ieder heb, mag
toevertrouwen in de eerste plaats aan de Goede Herder. Overigens mag dat altijd een gezonde
grondhouding zijn. En de kerkenraad heeft achtervang kunnen regelen in voorkomende gevallen.
Het is goed om te beseffen dat we altijd en overal de hulp en nabijheid van de HEER mogen zoeken,
vragen en ervaren. Zijn Geest is altijd met ons. Dat is sowieso goed om ons te realiseren. En
daarnaast mogen we dankbaar zijn voor meeleven van en voor de ander, het meebidden en mee
zorgen waar dat nodig is.
Van harte alle goeds, Kees Pastoor
Uit de gemeente: Dhr. Arjan van de Herik (Hoofdveld 9) heeft op 15 juli jl. een hartoperatie
ondergaan. Met dank aan de Heer God en dankbaar voor kundige artsen en verplegers en
toegewijde zorg kunnen we spreken van een geslaagde operatie. Er waren nog complicaties, maar
deze kwamen snel aan het licht en konden worden verholpen. Dat is een hele opluchting.
Een periode van revalideren en herstel breekt aan, waarbij we Arjen en ook Ingrid veel sterkte
toebidden, en natuurlijk ook de kinderen. Een ontzettend spannende tijd is het geweest, dat ook
voor hen de rust mag terugkeren. Dhr. Wim van der Kolk (Raadhuisstraat 5) is geopereerd aan zijn
knie, ook met een goed resultaat waar we dankbaar voor zijn. Een voorspoedig herstel wensen en
bidden wij hem toe. Dhr. Wout van de Vendel (Hoofdveld 23) mag, zoals het zich op moment van
schrijven laat aanzien, in de loop van de week weer naar huis. Staan, een beetje lopen: het komt
gelukkig langzamerhand weer op gang. Daar zijn we, samen met hem en zijn vrouw, dankbaar voor.
Verder aansterken en oefenen is nodig en dat zal nog wel het nodige geduld vergen. Een goed
herstel toegewenst en daarboven een dankbaar besef dat God ons kent en ons steunt.
Opening winterwerk: Het lijkt nog erg ver weg, zeker met deze zomerse temperaturen. Toch willen
wij u alvast de datums doorgeven dat het winterwerk geopend wordt, zodat u het kunt noteren.
Op zaterdag 17 en zondag 18 september zal dit plaatsvinden, het programma en de officiële
uitnodiging volgt nog.
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 8 augustus 12.00 u bij bovenstaand
mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Chris Treffers

