Update kerk-zijn in tijden van corona
Hervormd Eethen-Drongelen, 8 september 2020
- Onderstaande tekst is ook te vinden in kerkblad Voetius
dat a.s. donderdag verschijnt Diensten:
Zondag 13 september:
9.30 uur: Prop. A. Borsje (Ede)
- 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): Willemieke Riphagen en Juule Branderhorst
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over
de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op
de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een
indrukwekkende ontmoeting met God. Op deze zondag staat 1 Koningen 18:17-46
centraal: Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de
macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.
Het kinderlied zondag is Op Toonhogte 549 ‘U bent machtig’, een lied van Marcel&Lydia.
We vinden het leuk als jij er ook (weer) bij bent! Voor de ouders: denken jullie eraan een
plekje te zoeken in het koor van de kerk? Je kunt dan meteen via de consistorie naar
binnen gaan.
- 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 diaconie en 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).
Omzien naar elkaar:
Zr. Schreuders-Lankhaar (Fresiastraat 42, 4261 DL, Wijk en Aalburg) is vorige week weer
thuisgekomen. Ze is nog altijd erg zwak, en hoopt nu thuis verder aan te sterken.
Br. Bert Godula (Raadhuisstraat 16) tobt met z’n hart. Deze week werd hij gekatheteriseerd in
het JBZ. Nu wachten binnenkort verdere onderzoeken en ingrepen. Een spannende tijd voor
hem en zijn gezin.
We leven mee met hen, en met anderen die behandelingen ondergaan, of een ingreep voor
de boeg hebben.
Na de viering van het Heilig Avondmaal:
Het was fijn om zondag de Maaltijd te kunnen vieren. In de Gewone Catechismus vond ik
zinnen die in de week na de viering met ons mee kunnen gaan.

‘Het is een hele kunst om in de kakofonie van beeld en geluid de Heer in het oog te houden.
Gelukkig ontvangen wij de Geest als Trooster die ons bij de les houdt. Behalve de oefening die
je zelf kunt doen, geeft Christus in de geconcentreerde vorm van het avondmaal de voeding
die onze ziel nodig heeft op weg met Hem. (…) De maaltijd van de Heer vraagt tegelijk van ons
dat we in actie komen, dat we de ontvangen verzoening doorgeven en omzetten in een leven
van opoffering en hulpbetoon.’
VBW - Save the date:
Dit jaar gaat het iets anders dan we gewend zijn… Er wordt namelijk een Vakantie-Bijbel-Dag
georganiseerd! Deze staat gepland voor woensdag 21 oktober van 10 tot 16 uur, en is
bedoeld voor alle kinderen van de basisschool.
Voor de kinderen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs komt er een leuk avondspel,
op dinsdag 20 oktober van 19:30 tot 21:30 uur.
Vanwege de corona is het niet verantwoord om een slaatjesactie te houden, vandaar dat we
u vragen om een vrijwillige bijdrage (via een collectebus die dag), of u kunt een vrijwillige
bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL41RABO0341531952 (o.v.v.
VBW).
Als u nog restjes lint/stof over heeft, mag u dit afgeven bij Evelien van de Vendel, Nieuwe
Steeg. Ook zijn we weer op zoek naar hulpouders/opa's/oma's/tieners, en daarvoor kunt u
zich nu al aanmelden bij Marcella van de Vendel (marcelladuijzer@hotmail.com). Wij hopen
op mooie dagen, tot dan! Evelien, Marlies, Sandra en Marcella
Catechese:
Deze week hebben we de eerste avond gehad met de jongeren van de voortgezette
catechese. Fijn!
Volgende week dinsdag zijn beide tienergroepen welkom in De Hoeksteen. Deze week is de
uitnodiging bij jullie bezorgd. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten! Laat daarom deze week
even weten of je van plan bent te komen.
Hoeksteenkring:
Maandagavond komt de gesprekskring in De Hoeksteen bij elkaar. Iedereen is van harte
uitgenodigd! We praten samen door over Focusthema 3.1, n.a.v. Jeremia 29 (de preek van 23
augustus over de koffers). Om 20 uur staat de koffie klaar. Wie een boekje heeft, neem dat
graag mee. Voor wie nieuw aanhaakt, of z’n boekje niet vinden kan, er zijn nog exemplaren!
Activiteitenkalender:
We zijn blij dat we bij dit kerkblad de nieuwe activiteitenkalender met u en jullie kunnen delen.
Ondanks de coronatijd kunnen er toch een heel aantal gemeenteactiviteiten plaatsvinden.
Daar zijn we dankbaar voor. Sommige ontmoetingen zijn onder de huidige omstandigheden
minder verantwoord of minder goed vorm te geven. Maar daar waar het kan, hopen we u en
jullie te ontmoeten, om samen te groeien in geloof, hoop en liefde.
De kalender staat ook op de website.
Verantwoording:
Diaconale collectes augistus: € 232 (Diaconie), € 133 (GZB), € 450 (Beiroet), € 118
(Woord&Daad)
Ten slotte:
Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout

