
Voetius 5 Eethen en Drongelen 
 
Dienst: Zondag 12-2-20230 
9:30 uur: ds. P. van der Schans, IJsselstein 
 
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 vd Herik) 
Kinderkerk:  
Tijdens deze dienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als onderwerp: de tien straffen 
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 giro 7244 van het Rode Kruis-hulp aan de slachtoffers van de aardebeving in 
Turkije en Syrië. 
Door de beving zijn honderden mensen overleden en vele anderen raakten gewond. Gebouwen zijn 
ingestort en veel mensen zitten nog vast onder het puin. Het Rode Kruis doet alles om te helpen in Turkije 
en Syrië. 
De aardbeving in het grensgebied van Syrië en Turkije had een kracht van maar liefst 7.8 op de schaal van 
Richter. De beving was zo zwaar dat hij zelfs in Cyprus, Libanon en Israël werd gevoeld. 
In Turkije zijn zeker tien provincies geraakt. In Syrië zijn in ieder geval gebouwen ingestort in Hama, Aleppo, 
Latakia en Tartous. Honderden mensen zijn overleden, er zijn vele gewonden en er liggen nog mensen on-
der het puin. 
De situatie is extra lastig omdat het momenteel erg koud is in het gebied. Er ligt op veel plekken sneeuw en 
er zijn zware stormen. Daardoor is het lastig om hulpteams en -goederen op locatie te krijgen. Hulpverle-
ners van het Rode Kruis in Syrië en Turkije zijn hard bezig om zoveel mogelijk mensen te redden 
en hulpgoederen te brengen naar getroffen gebieden. Het Rode Kruis helpt om mensen onder het puin 
vandaan te halen. Ze geven eerste hulp, bemensen de ambulances en vervoeren mensen naar het zieken-
huis. Ook  vangen ze mensen op die hun huis zijn kwijtgeraakt met dekens, tenten, catering en mobiele 
keukens.  De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen. 
De tweede collecte is voor het kerkbeheer. 

De derde collecte is voor het beeld en geluidfonds 
Berichten van onze kerkelijk werker: 
Morgenstilte 
Donderdag 16 februari zal er weer Morgenstilte zijn. Verlang je naar een moment van stilte, ruimte voor 
gebed, een korte overdenking of gewoon even stil zijn in de kerk, wees van harte welkom! 
Omzien naar elkaar 
Mw. Henny de Haan – van Heijst is inmiddels weer in het JBZ in Den Bosch, Afd A2, kamer 19. De operatie 
die zij heeft ondergaan is geslaagd, maar naderhand was er een aantal complicaties. De situatie op dit mo-
ment is stabiel maar nog steeds vrij zorgelijk. Tegelijk mogen we haar kracht en vrede blijven toebidden, 
dat is nodig en goed. Ook voor de kinderen en kleinkinderen. 
En mocht u een kaartje willen sturen, dan kan naar het ziekenhuis of evt naar het huisadres, Eindsestraat 
19 in Drongelen. 
Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 - 573 230 18 
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 13 februari 12.00u bij bovenstaand mailadres. 
Tenslotte:  
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat 
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