Update kerk-zijn in tijden van corona
Hervormd Eethen-Drongelen, 15 september 2020
- Onderstaande tekst is ook te vinden in kerkblad Voetius
dat a.s. donderdag verschijnt Diensten:
Zondag 20 september:
9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout
- 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): Annemarie Gouda en Monique Branderhorst
Deze zondag is het weer een Focusdienst, en daarom komt de kinderkerk in twee groepen
bij elkaar, namelijk groep 3-5 en groep 6-8 van de basisschool. De eerste groep komt
samen in de consistorie, de tweede in De Hoeksteen.
Het thema is ‘Wil jij vreemd zijn?’. Het gaat over Daniël en zijn vrienden, aan het hof van
de koning van Babel. Het kinderlied gaat ook over Daniël. Het is Op Toonhoogte 463.
Leuk dat jij er zondag ook (weer) bij bent!
Let op! Aan de ouders vragen we of jullie een plekje willen zoeken in het koor van de kerk.
Dan kunnen de kinderen gemakkelijk naar consistorie en Hoeksteen gaan, zonder dat ze
langs (veel) andere gemeenteleden hoeven te lopen. Dank!
- Afscheid kinderkerk: De kinderen die dit jaar naar groep 7 zijn gegaan, nemen zondag
afscheid van de ‘gewone’ kinderkerk. Voor hen begint binnenkort op maandag On Track,
en op de Focuszondagen is er voor hen de ‘bovenbouw’ van de kinderkerk.
- Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 0630737199.
- Collecten:
Zondag kunt u bij de uitgang uw gaven geven voor het plaatselijke jeugdwerk, en voor het
kerkbeheer. Wie thuis meeluistert, of de dienst via Youtube volgt, kan digitaal geven.
Aanbevolen!
We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het
kerkbeheer (NL09RABO0341543101).
- Bij de dienst:
Zondag is het de zgn. opening van het winterwerk. Dit jaar dekt dat woord niet helemaal
de werkelijkheid, want door Focus zijn we al wat eerder begonnen met catechese en
kringen. Het Focusthema dat zondag aan de orde komt, is dan ook thema 3.2. ‘Als het erop
aankomt’ is dat thema, en we lezen Daniël 1. Een boeiend gedeelte, dat ons wordt
aangereikt en tot klinken mag komen in de tijd waarin wij nu leven. Een tijd waarin
woorden als ‘startactiviteit’ en ‘opening winterwerk’ door de coronacrisis in een ander
licht staan dan in voorgaande jaren. Maar wie niet veranderd is, is de Heer van de kerk.
Om zijn zegen over het gemeenteleven bidden we samen. Welkom in de dienst!

-

Uitzendingen Youtube:
In verband met afwezigheid van de ‘cameraman’ kunnen de diensten op zondag 20 en 27
september niet op Youtube meebeleefd worden. Uiteraard is de uitzending via
kerkomroep.nl wel te beluisteren.

Omzien naar elkaar:
Jubileum: Op donderdag 24 september hopen br. Ton en zr. Hannie Zijlmans (Hoofdveld 26)
hun gouden huwelijksjubileum te gedenken. Een bijzondere mijlpaal, die ze graag in de kring
van familie, vrienden en kennissen hadden gevierd. Door het ongeluk van Ton, en door de
coronamaatregelen die van kracht zijn, zal de dag een andere invulling krijgen dan eerst
gedacht. Maar als gemeente feliciteren we hen van harte met dit jubileum, samen met hun
gezin. We wensen hen de zegen toe van God over hun levensweg. ‘Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen! Van Hem is ’t heuglijk lot, het heil dat wij ontvangen. Hij ziet in
Christus ons, altijd genadig aan, en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaân.’
Opname: zr. Rina van den Berg (A. van der Kolkstraat 34) werd eind vorige week onverwacht
opgenomen in het UMC Utrecht. Een infectie aan haar oog was reden voor de artsen in Tilburg
haar door te verwijzen, en dat leidde dus tot een opname. Onderzoek naar de oorzaak van de
infectie, en daarna een behandelplan is het doel ervan. Al met al best schrikken. We leven
mee, en bidden dat de onderzoeken resultaat zullen hebben. Een kaartje sturen kan naar:
UMC Utrecht, Verpleegafdeling oogheelkunde, t.a.v. Rina van den Berg.
Afdeling D5 west, kamer 21, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
Gemeentemiddag:
Via de brief bij de vorige kerkbode, en via digitale wegen, zijn u en jullie van harte uitgenodigd
voor de gemeentemiddag van a.s. zaterdag. Als het goed is hebben velen zich al opgegeven
als dit kerkblad op de mat valt. Wie tóch nog mee wil doen, kan nog contact leggen met Adri
(06-28940053) of Riet (06-29994372). We kijken uit naar een gezellige middag op de fiets of
per auto door de dorpen, naar een lekkere maaltijd samen, en naar een bemoedigende en
opbouwende sing-in in de boomgaard bij De Hoeksteen!
Clubwerk, kringen en catechese:
Volgende week komt tienergroep 1 op dinsdag bij elkaar. Op woensdag starten de huiskringen
met het nieuwe seizoen, en op donderdag en vrijdag trappen de jeugdclubs Benjamin en
Special Nights af met de eerste avond. We hopen op mooie bijeenkomsten!
Verantwoording:
Onze predikant ontving € 10 voor de kerk. Dank aan de gevers!
Ten slotte:
Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout

