
 
Mei 2021 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals bekend heeft ds. Michiel Vastenhout onlangs een beroep naar de Hervormde Gemeente 
Sliedrecht aangenomen. Dat betekent dat onze predikant en zijn gezin na ruim 6 jaar afscheid nemen 
van onze gemeente. We mogen terugkijken op goede jaren met hen in ons midden en mogen 
dankbaar deze periode afsluiten.  Binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen willen wij hier 
zeker aandacht aan besteden. Het afscheid zal plaatsvinden op zondag 6 juni 2021. 
 
Hoe ziet de dag eruit 
Het is de bedoeling dat er ’s morgens om 9.30 uur een kerkdienst wordt gehouden en ’s middags 
vanaf 13.30 uur een afscheidsreceptie. In de kerkdienst van 9.30 uur zal ds. Vastenhout voor het 
laatst voorgaan als predikant in onze gemeente. Helaas mogen er tijdens deze kerkdienst maximaal 
30 gemeenteleden aanwezig zijn. Gezien het beperkte aantal plaatsen, zullen er buiten onze 
gemeente geen andere mensen uitgenodigd worden om tijdens de dienst aanwezig te zijn. Zij 
worden uitgenodigd om de dienst via onze livestream te volgen. Natuurlijk is er voor de 
gemeenteleden, die niet in de dienst kunnen of willen zijn, ook de mogelijkheid om de dienst te 
volgen via de livestream.  
Na afloop van de kerkdienst is er, voor diegene die in de dienst aanwezig waren, de mogelijkheid om 
persoonlijk afscheid te nemen van ds. Vastenhout en zijn gezin. 
 
Voor wie niet bij de dienst aanwezig kan zijn, bestaat de mogelijkheid om vanaf 13.30 uur persoonlijk 
afscheid te nemen van ds. Vastenhout en zijn gezin door middel van een zogenaamd ‘doorlopend 
afscheid’. Dat zal ook op gepaste afstand in de Hoeksteen plaatsvinden en bij mooi weer in de 
boomgaard. Om organisatorische redenen zullen wij daarbij gebruik moeten maken van een ‘tijdslot’. 
De veiligheid van iedereen moet gewaarborgd zijn. Dit betekent dat, als u zich hiervoor aanmeldt, u 
een tijd toegewezen krijgt wanneer u afscheid kunt nemen. Omdat er niet verschillende mensen 
tegelijkertijd afscheid kunnen nemen is de tijd per persoon ook beperkt tot ongeveer vijf minuten. 
Wij vragen u dan ook dringend om op tijd te komen.  
 
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de kerkdienst of de afscheidsreceptie dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden via het reserveringssysteem op onze website of door contact op te nemen met Marcella 
van de Vendel (06-12191333) of Raymond Riphagen (06-83240234). U kunt zich aanmelden tot 31 
mei.  
 
Cadeau  
Namens alle gemeenteleden willen wij ds. Vastenhout een cadeau aanbieden. Als u hieraan wilt 
meedoen, kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 88 RABO 3415 1975 57 t.n.v. 
college van kerkrentmeesters o.v.v. ‘gift afscheidscadeau ds. Vastenhout’.  
 

  



Uw persoonlijke afscheidsbijdrage  
Ook willen wij u vragen om een A4 papier aan te leveren waarop u uw herinneringen, wens of groet 
aan onze predikant en zijn gezin kunt verwoorden of uitbeelden. Er zal een herinneringsboek worden 
samengesteld van al deze persoonlijke bijdragen. Het betreffende A4 papier kunt u via de mail 
versturen naar scriba@hervormdeethendrongelen.nl of inleveren bij Raymond Riphagen (Hoofdveld 
20, Eethen).  
 
Ondanks alle coronabeperkingen willen we samen proberen om ds. Vastenhout en zijn gezin toch 
een zo mooi mogelijk afscheid te geven. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!  
 
Met een hartelijke groet,  
 
De Kerkenraad 
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