Voetius 39 Eethen en Drongelen
Dienst: Zondag 27-11-2022
9.30 uur: ds. J. Mulderij, Wezep
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 Annemarie met als onderwerp: wachten
op de dag dat Jezus terugkomt
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 diaconie
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde collecte is voor het verwarmingsfonds
Berichten van onze kerkelijk werker:
Morgenstilte in Eethen
Op de winderige en regenachtige donderdagochtend van 17 november vond in de kerk de eerste
Morgenstilte plaats, een morgengebed. Enkelen vonden hun weg naar de kerk en mochten ervaren dat het
in de eenvoud en stilte goed toeven is, op adem te komen en geïnspireerd te mogen worden.
Hieronder worden de volgende data genoemd. Wees welkom!
Morgenstilte stilte | op adem komen | kerk | lezing en gebed | muziek | kaarsen
In het prachtige kerkje van Eethen is er de komende tijd om de twee weken op donderdagochtend
Morgenstilte. Een half uur van stilte, gewoon even in de kerk zijn, muziek, een lezing uit de Bijbel, een korte
meditatie en gebed.
Vanaf 9:15u is de kerk geopend; om 9:30 begint Morgenstilte. Iedereen, vanuit elke achtergrond dan ook, is
van harte welkom.
Data 1 december, 15 december, 5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari
Koffiemiddag
Op donderdag 17 november was er na lange tijd weer een ontmoetingsmiddag in De Hoeksteen. De
opkomst was klein maar fijn! Het deed goed elkaar te ontmoeten en samen bij te praten. U wordt op de
hoogte gehouden van de eerstvolgenda datum.
Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor, 06 573 230 18
Vacature kerkenraad:
Namens de kerkenraad delen wij u het volgende mee. Marcella van de Vendel heeft aangegeven om 2 jaar
door te gaan in haar ambt als ouderling. Lione Somsen heeft het besluit moeten nemen om vanwege
gezondheidsredenen haar ambt als diaken neer te leggen per 1 januari 2023. Hierdoor ontstaat er een
vacature in de kerkenraad voor een diaken. Laten we biddend als gemeente om hen beide en hun gezinnen
heen staan. De gemeente wordt daarom opgeroepen om namen in te dienen van gemeenteleden die u
geschikt acht voor het ambt van diaken. Dit mag met een zogenaamde ´lijst´ met tien handtekeningen, maar
het mag ook met uw eigen persoonlijke aanbeveling zijn (met eigen handtekening). Namen kunnen worden
ingediend tot en met zaterdag 3 december bij de voorzitter: Marcella van de Vendel, Kleibergsestraat 18A.
Gemeenteavond:
Maandag 12 december staat er een gemeenteavond gepland. Als kerkenraad vinden wij het belangrijk dat
we met elkaar spreken over de toekomst van onze gemeente. Ds. Marloes Meijer zal hierbij aanwezig.
Noteer allemaal deze datum alvast. 20:00 uur in de Hoeksteen. Uitnodiging ontvangt u binnenkort.

Begrotingen diaconie en kerkbeheer 2023
De begrotingen van de diaconie en het kerkbeheer voor volgend jaar zijn door de kerkenraad in concept
vastgesteld.
Vanaf 28 november liggen ze gedurende een week ter inzage bij diaken Hanneke Meijvogel en Ouderling
Kerkrentmeester Govert Schouten.
JV de Brug
Hallo jongeren van de j.v.!
As zondag staat er weer een thema-avond gepland!
We zouden graag op deze avond willen nadenken en praten of je je thuis voelt in de kerk.
Van tevoren willen we ook weer naar de kerkdienst gaan! Ben je er zondag om 18:20uur ook weer om samen naar de kerk te gaan in Babyloniënbroek.
Thema-avond is aansluitend in de korenschoof te Babyloniënbroek
Heb je vervoer nodig dan horen we dat graag op de app
Groetjes de leiding.
Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te
sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 28 november 12.00 u bij
bovenstaand mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat

