
Voetius 9 Eethen en Drongelen 
 
Dienst: Zondag 19-3-2023 
09:30 uur: ds. K. Hage, 's Gravenzande 
 
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 de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Jolanda met als onderwerp: Hoe kan Hij zeggen 
dat Hij uit de hemel 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 voor de diaconie 
De tweede collecte is voor het kerkbeheer 
De derde collecte is voor het orgelfonds 
In Memoriam Tanny Branderhorst-Lucas  
Op 7 maart overleed Tanneke Petronella Branderhorst-Lucas, Tanny. Ze werd 75 jaar. Afgelopen zaterdag 
hebben we in een dankdienst afscheid van Tanny genomen vanuit 1 Johannes 4, vers 17 en 18: Zo is de 
liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrou-
wen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; 
volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot 
volmaaktheid gekomen.  
We bidden haar man Cees, haar familie en allen om hen heen van harte Gods onmisbare troost en liefde 
toe. 
Berichten van onze kerkelijk werker: 
Sneeuw en water 
In de voorjaarsvakantie heb ik veel sneeuw gezien. Skiën heb ik niet gedaan maar wel gewandeld. De eerste 
dagen lag er nog sneeuw in het dal, maar later in de week verdween het en werd het zowaar nog een keer 
11oC. In zo’n dal stromen veel kleine en grote beekjes. Soms met een enorme snelheid, soms rustig en 
kalm, maar hoe dan ook: het water zoekt en baant al slingerend zijn weg naar beneden. 
Ik moest bij dat snelstromende water denken aan hoe het leven loopt. Het slingert, maar het laat zich niet 
tegenhouden. En waar dat wel gebeurt, bijvoorbeeld omdat er een grote steen ligt of een stukje grond met 
een boom erin het water wil tegenhouden, dan stroomt het er gewoon omheen. Het gaat - hoe dan ook zijn 
gang. En zo kun je ook de vergelijking maken met jezelf. Je karakter, je dromen en idealen. Uiteindelijk 
komt het er uit en wil het zich een weg banen. 
Dat geldt ook voor wie je bent in de ogen van onze hemelse Vader, je Schepper. Wat Hij ons mensen geeft, 
ook aan gaven en talenten, dat komt er hoe dan ook uit. Dat kun je wel verstoppen of tegenhouden, maar 
dan baant het echt wel zijn weg. 
En terwijl ik zo stond te denken, groeide er ook het verlangen voor de gemeente dat hier ruimte is en blijft 
voor al die verschillende karakters, gaven en talenten. Die mogen stromen. Die mag je hooguit kanaliseren 
maar niet tegenhouden. En alles wat er is dat het wel lijkt of blijkt tegen te houden: vroeg of laat stroomt 
het water er weer gewoon langs. We mogen dat water, onder leiding van Gods Geest, laten stromen. 
Dat zijn mooie vakantie-mijmeringen, maar weinig concreet. En toch, ik laat het hierbij. Gewoon even stil-
staan bij dat beeld. En als je dit leest, blijf dan ook maar gewoon even bij dit beeld. Voor jezelf, uzelf, en 
voor de gemeente als geheel. En breng eens in gebed wat dit beeld met je doet bij Hem, de Bron van le-
vend water. 
Morgenstilte 



Donderdag 23 maart staat er weer Morgenstilte op het programma. Meerdere mensen weten de weg in-
middels 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 overwe-
gen. Wees weer hartelijk welkom en neem gerust anderen mee! 
Ontmoetingsmiddag 
Eveneens op donderdag 23 maart staat er weer een ontmoetingsmiddag op de agenda. Vanaf 14 uur is 
iedereen welkom in De Hoeksteen voor koffie, thee, een praatje en (misschien komen we er deze keer wel 
aan toe: ) een spelletje. Wees van harte welkom! 
Omzien naar elkaar 
- We leven mee met de familie Branderhorst, na het overlijden van onze lieve zus Tanny. Voor Cees, maar 
ook voor de (klein)kinderen heel veel sterkte en troost toegebeden. En dat geldt voor allen die haar missen. 
In de kerk, in het dorp, op de gespreksgroep. Een kostbaar mens is teruggekeerd naar haar Schepper, ge-
dragen door de kracht van Zijn liefde, in leven en sterven. 
-Zondag 12 maart is in de kerkdienst gedankt voor het 12,5 jarig huwelijk van Kristel en IJsbrand Spoor. Wat 
fijn dat jullie dit feest mogen vieren! Alle goeds voor jullie, dat je elkaar 
in goede en in lastige dagen mag weten vast te houden in de wetenschap dat je verbonden en gedragen 
bent in de liefde van Hem die liefde is. 
-Mw. Hetty Boeser – Nieuwkoop wacht op het moment van schrijven nog in het JBZ op een plaats in een 
woonzorgcentrum. Er wordt bekeken welke zorg zij nodig heeft, waar dat plaatsvindt en hoe lang. Dus is er 
nog veel onzeker. We hopen op meer duidelijkheid en bidden u heel veel sterkte en kracht toe. 
Mw. Willy de Haan - van Achterberg is geopereerd aan haar heup, de operatie is goed verlopen. Ze verblijft 
voorlopig nog in het Elisabeth-ziekenhuis, etage 4, kamer 424. Een goed herstel en veel geduld en kracht 
toe gebeden. 
-Mw. Henny de Haan – van Heijst ondergaat nog verschillende onderzoeken. Zij verbleef een tijd bij familie 
en is nog even thuis geweest, maar al snel werd zij toch weer opgenomen in het JBZ in Den Bosch. Dat geeft 
verdriet en zorg, maar biddend om moed en vertrouwen gaat zij de toekomst tegemoet. Laten we (blijven) 
meeleven. Ze verblijft in kamer 19 van afdeling A2 (cardiologie) 
-Mw. Jessica Rochat – van Bergeijk heeft tegenvallende uitslagen gekregen die de vraag oproepen hoe het 
nu verder moet. Er wordt gekeken of er nog nadere onderzoeken of behandelingen kunnen plaatsvinden. 
Zij ervaart kracht en steun vanuit meeleven en van onze hemelse Vader in deze storm die woedt in haar 
leven. Jessica, heel veel kracht en vrede voor jou, in Jezus Naam. 
Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 573 230 18 
Verkoop collectemunten: 
Verkoop op 4 april as om 19.00 uur in de Hoeksteen te Eethen  
Giften:  
De diaconie een gift van € 10.- voor de kerk, hartelijk dank aan gever 
Verantwoording kerkbeheer februari 
Kerkbeheer algemeen € 223,53; onderhoudsfonds € 46,75; orgelfonds € 54,65; verwarmingsfonds € 75,80; 
beeld en geluidsfonds € 65,72; verjaardagsfonds januari € 133,-; verjaardagsfonds februari € 95,10; nage-
komen kerktelefoon € 15,90; nagekomen verjaardagsfonds € 57,-; via bank diverse bestemmingen € 197,- 
Hartelijk dank aan vrijwilligers en gevers 
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 21 maart 12.00u bij bovenstaand mailadres.   
Tenslotte:  
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat 
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