Voetius 17 Eethen en Drongelen
Diensten:
Zondag 15-05-2022
9.30 uur: Ds. C. Hogerwerff, Doorn

-

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 de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Jolanda. Het thema is:
Isaak en Rebekka.
- 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 IZB.
De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden
gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor
Hem winnen. Het is de passie van de IZB dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus
komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. Zij doen dit o.a. door zendingswerk op campings,
Focus-trajecten en mee te werken aan de bijbelpodcast ‘Eerst Dit’.
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor het beeld- en geluidsfonds.

Omzien naar elkaar:
Deze week zijn de schoolexamens weer begonnen. We wensen alle examenkandidaten heel veel
succes toe. We hopen dat de resultaten heel positief mogen zijn.
JV de Brug:
Beste jongeren en ouders!
Na TWEE JAAR is het weer zo ver! De JV gaat weer op kamp op Hemelvaartsdag.
We vertrekken vanuit de Kerk in Eethen na de kerkdienst. Graag willen we alle gemeenten leden uit
Babyloniënbroek, Eethen en Drongelen uitnodigingen om de kerkdienst met ons bij te wonen en
daarna ons uit te zwaaien als we op de fiets vertrekken! We zijn ook nog opzoek naar een aantal
mensen, die voor ons een pan macaroni of Nasi willen maken voor bij aankomst op onze kamp
locatie. Zaterdag 28 mei komen we weer terug en mogen de jongeren in Eethen om 18uur opgehaald
worden. Deze week zijn de uitnodigingen rond gebracht! Mocht je deze niet ontvangen hebben? Of
wilt u of jij voor ons koken? Laat het Danielle weten! Via 06-23966193! We hopen u de 26 ste zien in
de kerk.
Groetjes JV de Brug.

Verantwoording giften Kerkbeheer.
Algemeen kerkbeheer € 297,-; Onderhoudsfonds € 143,73; Verwarming € 96,21; Quotum € 44,90;
Verjaardagsfonds april € 73,70; Via bank diverse bestemmingen € 464,-.
Voetius:
We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen.
De kopij voor de volgende Voetius (ivm Hemelvaartsdag is deze Voetius voor 2 weken) kunt u tot
maandag 16 mei 12.00 uur inleveren bij bovenstaand mailadres.
Tenslotte:
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Chris Treffers

