
Voetius 10-6-2021: Eethen en Drongelen 

Diensten: 
Zondag 13-06-2021 
9.30 uur: Theo de Koning  (Nieuw-Lekkerland) 

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). 

- Kindernevendienst: Kristel van Velthoven 
Zondag maken de kinderen kennis met Jeremia en horen ze hoe hij uitgekozen werd als profeet. 
De kinderen worden om 9:30 uur verwacht in De Hoeksteen en worden na afloop van de 
kinderkerk thuis of in de kerk gebracht. Het kinderlied dat we zingen is: OTH567 Zoals klei in de 
hand van de pottenbakker. 

- 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 in dit overzicht genoemd 
worden van harte aan! 

- Collecten:  
De eerste  collecte is voor de IZB.  
De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden 
gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor 
Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus 
komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. De organisatie is onderverdeeld in vier 
werktakken: IZB Focus (missionaire toerusting), IZB Impact (pioniersplekken en -projecten), IZB 
Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings) en IZB Areopagus (nascholing en toerusting van 
predikanten). Meer informatie is te lezen op  www.izb.nl 
De tweede collecte is voor het kerkbeheer  
De derde is voor het  orgelfonds 

- Bij de dienst: Met vreugde kunnen we melden dat er sinds 5 juni versoepelingen zijn ingegaan 
waardoor we nu met 60 gemeenteleden de dienst mogen bijwonen. Aanmelden blijft 
noodzakelijk! Om te zorgen dat de bijeenkomsten veilig verlopen is het noodzakelijk dat we ons 
allemaal aan de basisregels blijven houden: 1,5 meter afstand houden, handen ontsmetten bij 
binnenkomst, een mondkapje dragen bij verplaatsingen en thuis blijven als u corona-
gerelateerde klachten heeft. Door de versoepelingen is het ook mogelijk om (de laatste) 2 
coupletten van het slotlied gezamenlijk te zingen. 

Samen gemeente zijn: 
Pastoraat 
We denken aan gemeenteleden die kampen met ziekte, zorg en rouw. In het bijzonder denken we 
aan broeder Simon Knaap die onlangs verhuist is naar de Notenhoff in Andel en waar het op 
lichamelijk en psychisch gebied niet zo goed gaat. Broeder Arjan van den Herik is thuisgekomen uit 
het ziekenhuis na een geslaagde hernia operatie. Daar zijn we dankbaar voor! Nu wacht een periode 
van herstel en revalidatie, we wensen Arjan daar veel sterkte bij! 
Vrijwilligers gevraagd 
In deze tijd, nu we vacant zijn, willen we de Vespers rondom avondmaal en de stille week 
voortzetten. Dat kan niet zonder uw hulp! We zoeken enthousiaste gemeenteleden die de Vespers 
mee willen voorbereiden en verzorgen. Neem voor vragen en opgeven even contact op met de 
scriba! 
  



 
Voetius 
Sinds de uitbraak van corona ontvangen een groot aantal gemeenteleden de kopij van de Voetius via 
de mail. Als kerkenraad hebben wij besloten om dit met het vertrek van ds. Vastenhout te stoppen, 
vanwege de belasting voor de kerkenraad. Uiteraard kunt u de berichten in de Voetius lezen en de 
meeste informatie wordt geplaatst op onze website. Mochten wij een nieuwsbrief voor u hebben, 
dan zult u deze wel via de mail ontvangen.  
Jaarrekening CvK 
De jaarrekening van de College van Kerkrentmeesters ligt ter inzage bij Govert Schouten. U kunt een 
afspraak met Govert maken om de jaarrekening in te zien.(Tel. 06-542 477 75) 
Dankbare terugblik  
Graag wil ik u en jullie laten weten dat ik, samen met Sandra en de kinderen, terugkijk op een warm 
afscheid afgelopen zondag. We zijn erg dankbaar voor de fijne dienst en de ontmoetingen met 
elkaar, zowel na de dienst als 's middags. Dank voor alle goede woorden die werden gezongen, 
gebeden, gesproken en opgeschreven (op kaartjes en in het afscheidsboek). Dank ook voor de mooie 
cadeaus, die ons op allerlei manieren zullen blijven herinneren aan dit afscheid van Eethen en 
Drongelen. 
Omdat we nog tot 26 juli in Eethen blijven wonen, kunnen jullie ons zeker nog door het dorp zien 
fietsen of lopen. Maar mijn predikantschap in jullie midden hebben we zondag op een fijne manier 
mogen afsluiten.  
Pas zondag leerde ik van een van jullie waar de Brabantse groet Houdoe vandaan komt. Ze blijkt 
nauw verwant aan de Spaanse en Franse groeten Adios en Adieu. 'Ga met God, en Hij zal met je zijn.' 
Houdoe!                                                                                           Ds. Michiel Vastenhout 
Voetius 
Kopij voor de  volgende Voetius kunt u voor maandag 14 juni 18.00 uur inleveren bij de scriba 
Raymond Riphagen.  
E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl 
Tel.  06-832 402 34. 
Ten slotte: 
Ja, Jezus hielp je gisteren, vandaag doet hij het weer. En hoelang zal dat duren? Voor altijd!  
Loof de Heer! 
Een hartelijke groet namens de kerkenraad. 
         Raymond Riphagen 

  



 

 
 
 

   
 


