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Welkom in onze Eredienst!
In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster
Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Jan Schouten
Henk van Blitterswijk
Henny Budding – van Wijk
Matteüs 22: 6 - 10
Israël verdrukt / Mozes als baby (Exodus 1 en 2)

Collecten
De eerste rondgang is het diaconale werk in onze
eigen gemeente. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
De avondmaalscollecte is bestemd voor de “Stichting vrienden van het ziekenhuis
Rivierenland”.
De Vrienden en Vriendinnen van deze Stichting en (dus) van het ziekenhuis doen
er alles aan om alle mensen zich in Ziekenhuis Rivierenland thuis te laten voelen.
De Stichting heeft oog voor een warme en welkome omgeving; die maakt het verblijf draaglijker, bekort de tijd en geeft rust. Er wordt geld ingezameld voor projecten die het verblijf in het ziekenhuis aangenamer maken en die niet uit het reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden.
Bloemen
Ook vandaag staan er weer twee boeketten.
We brengen een boeket bij Gert Jan Tap, Achterstraat 8 en wensen hem van
harte een goed verder herstel.
Het tweede boeket, met een hartelijke felicitatie voor zijn vijfentachtigste verjaardag, is bestemd voor de heer Jan van Ommeren, Boerhaavelaan 28 in Tiel.

Meeleven met elkaar
Afgelopen maandag mocht Gert-Jan Tap, Achterstraat 8, na zijn ingrijpende levertransplantatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Hij moet nog wel regelmatig naar het ziekenhuis in Rotterdam voor controles. En verder is hij druk met het opnieuw opbouwen van zijn conditie. Het zijn
heftige tijden voor hem en zijn familie en we wensen hen Gods kracht en nabijheid toe.
Dank u wel
Heel graag willen wij iedereen hartelijk danken
voor alle kaarten en gelukwensen die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk op
5 oktober jl. We kunnen terugzien op een onvergetelijke dag.
Arne en Sabine van Harten.
Van de ZWO-commissie
De ZWO-commissie deelt vandaag de folders van
Actie Schoenmaatjes uit. Er is al heel hard gewerkt in onze gemeente. Diverse
dames hebben al veel knikkerzakken gebreid en genaaid, maar we kunnen altijd
nog meer knikkerzakken gebruiken…
Kerk op schootdienst
Op zaterdag 3 november is er in ons kerkgebouw
weer een Kerk op schootdienst. Deze dienst is bestemd voor alle kinderen van 0
tot 4 jaar en hun pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s. De dienst begint om
10.30 uur. Kom je, komt u ook? Laat het dan even weten aan Willy Kerpentier.
Gesprekskringen
Op maandag 29 oktober starten we weer met de
gesprekskringen. De eerste middagkring komt bijeen op Dahliastraat 3 in Echteld
en start om 14.00 uur en wordt geleid door Henk van Blitterswijk.
De avondgesprekskring is op diezelfde dag om 20.00 uur aan de Achterstraat 20 in
Echteld, onder leiding van Marinus van den Berg. Mocht U, jij mee willen doen :
VAN HARTE WELKOM!!!! Graag wel even tevoren opgeven ,dan kunnen we rekening houden met het aantal plaatsen en de koffie natuurlijk. De telefoonnummers
zijn: Marinus 0344-642473 en Henk 0344-642231.
Op 29 oktober wordt in beide groepen het onderwerp “Discipel of meeloper” besproken. De daaropvolgende gesprekskring staat gepland voor 26 november op
een nog nader af te spreken adres.
Agenda
• Donderdag 25 oktober
20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (consistorie).
• Zondag 28 oktober
10.00 uur: Dienst. Voorganger: ds. Simon de Kam
Bloemendienst: Arie Oppelaar. Oppassen: Hannah van den Berg.
 Op 28 oktober begint de WINTERTIJD!!!!
Om over na te denken
Als je goed doet, krijg je respect,
Maar als je kwaad doet, loopt het slecht met je af.
Spreuken 11: 27 (BGT)

