Update kerk-zijn in tijden van corona
Hervormd Eethen-Drongelen, 25 augustus 2020
- Onderstaande tekst is ook te vinden in kerkblad Voetius
dat a.s. donderdag verschijnt Diensten:
Zondag 6 september:
9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout (Viering H.Avondmaal)
- 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.
- Kinderkerk (groep 1-6 basisschool):
Vanwege de viering van het Avondmaal is er zondag geen kinderkerk. Uiteraard zijn de
kinderen welkom in de dienst!
- Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 0630737199.
- Collecten:
Deze zondag wordt in onze gemeente een diaconale collecte voor Project 10 27 gehouden.
De opbrengst is bestemd voor een opvangcentrum voor verslaafden in Mexico.
De gevolgen van het coronavirus zijn voor velen wereldwijd ingrijpend. De GZB steunt
allerlei vormen van hulp. Maar ander werk gaat ook ‘gewoon’ door. Zoals het werk in het
christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico. Hier kicken mannen af
van hun alcohol- en drugsverslaving. Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in
Mexico. Kinderen lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun
verslaafde ouders. Jaarlijks vallen er door alcohol veel verkeersdoden. Daarnaast komen
Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs.
De kerk zag de nood en heeft Centro Shalom opgericht. Het is een plek waar (bijbelse)
liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Het centrum is een
plek van hoop! Mario Angel Caballero de Leon is 46 jaar en al heel lang verslaafd aan
alcohol. Hij is gescheiden en heeft twee kinderen die bij hun oma wonen. Hij kwam bij
Centro Shalom terecht. “Ik ben dankbaar voor wat de mensen daar voor mij gedaan
hebben. Ik weet nu dat ik het alleen van God mag verwachten.” Kijk voor meer informatie
op de website van Project 10 27:
https://www.project1027.nl/project/opvangcentrum-verslaafden/
Afgelopen zondag bleek het toch nog niet mogelijk, maar als het goed is, is het zondag
weer mogelijk om uw en jouw gaven daadwerkelijk te geven in de kerk. Bij het verlaten
van de kerk is er de mogelijkheid om te geven voor de diaconale collecte, en voor het
kerkbeheer. Uiteraard blijft het ook mogelijk om via digitale weg te geven.
We bevelen de collecten van harte aan!
- Bij de dienst:
We kijken ernaar uit om samen het Avondmaal te vieren. We doen dat op dezelfde wijze
als in juli. We lezen zondag Jeremia 33. Allen van harte welkom in de dienst, of thuis met
ons verbonden.

Omzien naar elkaar:
We zijn dankbaar dat Johan van Gils inmiddels weer thuis is en daar verder herstelt van de
hartaanval waardoor hij getroffen was. Br. Zijlmans (Hoofdveld 26) hoeft, zo bleek, geen
operatie te ondergaan aan zijn knie, maar zal wel wekenlang thuis rust moeten houden.
We leven mee met zr. Diny Heller en met haar man Joop, die een enorme tegenslag kregen te
verwerken. Na twee jaar operaties en revalidaties heeft de plaat in haar been weer losgelaten,
en volgt op 24 september opnieuw een operatie.
Zr. Schreuders-Lankhaar (Fresiastraat 42, 4261 DL, Wijk en Aalburg) is opgenomen in het JBZ,
op de afdeling GAAZ. Ze was de laatste tijd erg verzwakt, en dat maakte een opname
noodzakelijk.
Voor hen, en allen die zich zorgen maken om wat henzelf of geliefden treft, delen we
woorden van een lied van Sela ‘Met U alleen’:
‘1) U bent mijn God, U kent mijn dorst. U bent mijn diep verlangen.
Als U niet spreekt, door Woord en Geest, hoe zou ik U ontvangen?
2) Als U niet heelt, mijn lijden deelt, hoe zou ik dan nog hopen?
Maar God, ik ben door U gekend; U bent met mij bewogen.
3) Mijn God, U weet wat mij ontbreekt, al wat mij kan benauwen.
Uw Geest brengt rust, maakt mij bewust, leert mij op U vertrouwen.
Refrein: Hoor mijn gebed, o God die redt: met U alleen wil ik nog leven.
Voortgezette catechese:
Op 8 september, van 20 uur tot 21.15 is er voortgezette catechese. We schreven jullie daar
eerder over. Wie nog mee wil doen, kan zich bij de dominee aanmelden. Welkom!
Kerkenraad:
Afgelopen maandagavond hebben we als kerkenraad samen gegeten, en van elkaar gehoord
hoe het ons gaat. Ook bespraken we het werkverslag van onze predikant over het afgelopen
jaar. Samen keken we vooruit naar de tijd die voor ons ligt.
Op 7 september vergaderen we als kerkenraad in De Hoeksteen. We verwelkomen dan br. van
der Giessen, die vanuit de classis aan het College van Kerkrentmeesters is toegevoegd. Ook
Nienke de Ronde is vanuit IZB-Focus een deel van de vergadering in ons midden. Bid u mee
om een goede vergadering, waarin we wijsheid ontvang door Gods Geest?
Verantwoording:
Onze predikant ontving € 20 en € 50 voor de kerk. Govert Schouten ontving een gift van €
100 voor de kerk. Dank aan de gevers!
Collectes kerkbeheer augustus: € 1240 (Kerkbeheer via bank), € 96,87 (Verjaardagsfonds
juli), € 174,35 (Verjaardagsfonds augustus).
Ten slotte:
Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout

