Voetius 19 Eethen en Drongelen
Diensten:
Zondag 05-06-2022
9.30 uur: Ds. L. Wüllschleger uit Harderwijk
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:
De Heilige Geest komt.
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 de Pinkstercollecte voor de GZB. Libanon is een land in crisis. Al meer dan 10
jaar worden er 1,5 miljoen vluchtelingen, o.a. uit Syrië, opgevangen. Toen er ook nog de
coronacrisis en de enorme explosie in de haven van Beiroet bijkwamen raakte het land zo goed als
failliet. Veel mensen zien de toekomst somber in. Juist in deze donkere tijden wil de kerk hoop
bieden. De GZB helpt de kerken in Libanon on in woorden en daden het evangelie re delen. Voor €
15 kan de GZB een voedselpakket uitdelen en voor€ 30 euro krijgen studenten theologie een
boekenpakket. Geef voor de pinkstercollecte!!
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor de quotumafdracht.
Omzien naar elkaar: Mevr. Toos Scheffers is opgenomen in hospice Francinus de Wind, kamer 4,
Eikendonklaan 4, 5143 NG Waalwijk. Ze heeft te horen gekregen dat ze een tumor heeft aan haar
rechter nier. Verder onderzoek vindt plaats, maar de artsen gaan ervan uit dat het zorgelijk is. We
wensen Toos heel veel sterkte toe, maar bovenal Gods nabijheid.
Antoinette van Houdt (Kastanjestraat 18) is geopereerd aan een hernia. Ze verblijft tijdelijk bij haar
ouders, we wensen haar een voorspoedig herstel.
Pastoraat – bericht van Matthea: Zoals eerder aangegeven zou ik (Matthea) tot de zomervakantie
betrokken blijven bij het (crisis)pastoraat in de gemeente. Nu is het zo dat er al per 1 juni een
nieuwe pastoraal werker kan starten. Dit is onverwachts snel gegaan, maar bovenal positief nieuws
voor jullie als gemeente. In de komende weken zal ik het werk aan hem overdragen en mijn werk
in de gemeente afronden. Stelt u een persoonlijk afscheid/bezoekje nog op prijs, geef dit gerust
aan! (06-49972561 of pastoreethendrongelen@gmail.com) Ik blijf nog wat langer betrokken bij de
belijdenisgroep, op zondag 26 juni hopen er een aantal gemeenteleden openbare belijdenis van
hun geloof te doen. Deze bijzondere dienst mag ik leiden en zo met hen dit traject afronden. Op
deze zondag kunt u mij ook gedag zeggen.
Nieuwe pastoraal medewerker: Per 1 juni heeft de kerkenraad de heer Kees Pastoor uit
Nieuwendijk aangetrokken als opvolger voor mevr. M. Matthea Klaasse-Mesch. In een volgende
Voetius meer info hierover.

Verhuur van de pastorie: Zo’n driekwart jaar is de pastorie bewoond geweest. Per 1 juli komt de
pastorie weer beschikbaar. Dit betekent dat we voor de pastorie een nieuwe huurder zoeken.
Gemeenteleden die hiervoor interesse hebben, kunnen contact opnemen met ouderling
kerkrentmeester Govert Schouten (06 – 54 24 77 75).
Het College van Kerkrentmeesters.
Verkoping collectemunten: Op dinsdag 7 juni zijn er weer collectemunten te koop in de Hoeksteen
van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Verantwoording: Tijdens bezoek is € 20,- ontvangen voor de diaconie. Waarvoor dank.
Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar
voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt in
verband met Pinksteren inleveren tot zaterdag 4 juni 12.00 u bij bovenstaand mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Chris Treffers

