
Voetius 8 Eethen en Drongelen 
 
Dienst: Zondag 5-3-2023 
9:30 uur: ds. G. van der Neut , Werkendam 
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:  Wie is Hij, dat de wind en 
het water Hem gehoorzamen? 
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 voorjaarscollecte GZB 2023: het geloof delen in Malawi 
De kerk in Malawi ziet het als haar roeping om antwoord te geven op de groeiende invloed van de islam. In 
steeds meer gemeenten worden trainingen gegeven waardoor mensen worden toegerust om het Evangelie met 
hun naaste te delen. Dankzij die trainingen komen velen tot geloof. 
De kerk in Malawi wil graag met zoveel mogelijk mensen het goede nieuws delen, maar veel christenen kunnen 
niet goed uitleggen wat hun geloof precies inhoudt of waar hun kerk voor staat. Om het gesprek aan te gaan met 
andersdenkenden is meer kennis nodig. 
De organisatie ‘Goede Boodschapper’ biedt een cursus aan voor gemeenten en gemeenteleden. Deelnemers 
krijgen door deze cursus meer kennis over de verschillen tussen het christendom en andere religies.  Daarnaast 
leren de gemeenteleden hoe ze op een laagdrempelige manier het Evangelie kunnen delen en hoe ze antwoord 
kunnen geven op vragen van mensen die niet in Jezus geloven. De ‘Goede Boodschapper’ ondersteunt de 
Presbyteriaanse kerk van Centraal-Afrika (CCAP) en ook andere kerken in Malawi bij het bereiken van hun 
naasten. Dankzij deze trainingen zijn de laatste jaren veel andersdenkenden tot geloof gekomen. 
De tweede collecte is voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is voor de quotemafdracht 
Dienst: Woensdag 8-3-2023 Biddag 
19:00 uur: ds. L. van Wingerden, Den Bosch 
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 Voedselbank Altena. De voedselbank heeft tot doel mensen met financiële problemen 
die leven in armoede, in het Land van Altena, te voorzien van een voedselpakket. Daarnaast helpen zij de sociale 
contacten van hun cliënten te verbeteren en voedselverspilling tegen te gaan.            De vrijwilligers zijn 
wekelijks in de weer om voor deze groep mensen een pakket samen te stellen. Dit pakket is samengesteld met 
producten, die om verschillende redenen niet in de winkel liggen, maar kwalitatief nog goed zijn. Iedere week 
wordt er een voedselpakket verstrekt aan mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn 
gekomen. De voedselpakketten zijn als tijdelijke noodhulp bedoeld. Mensen kunnen voor een periode van 
maximaal drie jaar een pakket ontvangen. De criteria die hiervoor gelden zijn landelijk vastgesteld. Hiervoor 
wordt uitgegaan van een netto te besteden bedrag per maand. De toetsing, of mensen voor een pakket in 
aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema, Farent of Vluchtelingenwerk. Met regelmaat vindt ook een 
hertoetsing plaats. Van de ontvanger van het pakket wordt medewerking gevraagd om tot verbetering van zijn of 
haar situatie te komen. Dit in samenwerking met de daarvoor bevoegde instanties.  
De tweede collecte is voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is voor de quotemafdracht 



Dienst: Zondag 12-3-2023 
9:30 uur: ds. R de Reuver, Houten 
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 Christa met als onderwerp: Wie is Hij, dat Hij de zonden 
van mensen vergeeft? 
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 Project 10 27: Diaconale hulp voor bekeerlingen 
Steeds meer migranten met een moslimachtergrond vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de 
bedoeling, want het evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben 
meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat 
de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de 
kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus. 
Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen door-
dat ze hun werk kwijtraken vanwege hun bekering of vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. Soms 
proberen  familieleden die nog moslim zijn het huwelijk van de gelovige te verbreken en worden ze door hen 
financieel onder druk gezet. Ze krijgen meestal ook geen erfenis meer. Soms wordt een lening niet terugbetaald. 
De medewerkers van stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van 
deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en met overheidsinstanties om pro-
blemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken en zinvol werk te vinden. 
De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen en 
versterken zo de verbinding met de plaatselijke kerk of zoeken met hen een kerk als ze die nog niet hebben ge-
vonden. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan 
concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Mi-
granten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus. 
Tevens zorgt Evangelie & Moslims voor een netwerk van bekeerlingen waarin ze elkaar onderling kunnen be-
moedigen en helpen. 
De tweede collecte is voor het kerkbeheer. 

De derde collecte is voor de instandhouding predikantsplaats 
Jeugddienst: 
Jeugddiensten 'rode oortjes' 
Net al voorgaande jaren organiseren we samen met de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van 
Genderen een serie van drie jeugddiensten. Dit jaar rond het thema 'rode oortjes'. Het zal gaan over vragen 
rondom seks, relaties en LHBTIQ+. Onderwerpen waar we in de kerk niet altijd even gemakkelijk over praten, 
echter wel belangrijk en relevant zijn. Daarom zijn we de uitdaging aangegaan. De derde jeugddienst is op 12 
maart geleid door Ds. L. de Haan in de Hervormde Kerk van Genderen.  
Berichten van onze kerkelijk werker: 
Morgenstilte 
Donderdag 9 maart staat er weer Morgenstilte op het programma. Meerdere mensen weten de weg inmiddels 
te vinden op die donderdagen. Soms schijnt de zon en soms is maar mistig en kil. Dan is het goed toeven in de 
kerk om stil te zijn, te bidden en vanuit de stilte woorden uit de Bijbel te horen en te overwegen. Wees weer 
hartelijk welkom en neem gerust anderen mee! 
  



 
Omzien naar elkaar 
Mw. Hetty Boeser – Nieuwkoop verblijft op het moment van schrijven nog in het JBZ met diverse klachten. Er 
wordt bekeken welke zorg zij nodig heeft, waar dat plaatsvindt en hoe lang. Dus is er nog veel onzeker. We ho-
pen op meer duidelijkheid en bidden u heel veel sterkte en kracht toe. Als u een kaartje wil sturen:  afdeling 7C 
zuid kamer 13, JBZ in den Bosch. 
Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 573 230 18 
JV de Brug 
Beste jongeren en gemeente leden, 
As vrijdag is het weer zover! Er staat weer een activiteiten avond gepland!  
Maar deze keer houden we het nog even spannend!  
We verzamelen om 19:15uur. En vertrekken om 19:30!  
Wat de verzamelplek is? waar naar toe? Hou de groepsapp in de gaten! En zit je niet in onze app? Wil je wel 
mee? 
Neem dat contact op met: 06-23966193! Gegroet de leiding!  
Verkoop collectemunten: 
Verkoping munten op dinsdag 7 maart om 19u in de Hoeksteen 
Opbrengsten van de collecten: 
December 2022: IZB: € 144, De Herberg (avondmaalscollecte): € 128, Kindertehuis Jemima: € 230, Voedselbank 
(collecte kerstnachtdienst): € 767, Kerk in Actie: € 270,Diaconie: € 169 
Januari 2023: Stichting Stulpke de Tussenstap: € 153, HGJB: € 126, De Herberg (avondmaalscollecte): € 102, 
Diaconie: € 130 
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 maart 12.00u bij bovenstaand mailadres. 
Tenslotte:  
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat 
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