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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. Simon de Kam
Gert van de Hoef
Arie Oppelaar
Henny Budding – van Wijk

Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Marcus 10 : 32 - 45
Mozes (n.a.v. Exodus 3 en 4)

Collecten
De eerste rondgang is het diaconale werk in onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang wordt (via Kerk in Actie) onder het motto ‘De kerk als goede buur’ uw hulp gevraagd voor de kerk in Oekraïne. Zie verder de folder die u bij deze Zondagsbrief hebt gekregen.
Bloemen
Ook vandaag staan er weer twee boeketten.
We feliciteren daarmee de heer en mevrouw Hanselaar, Burg. Houtkoperlaan 36 in Ochten van
harte met hun 60 jarig huwelijk en de heer Frans van Ledden, Brenksestraat 2 met zijn zesentachtigste verjaardag.
Bedankt

Somewhere over the rainbow….
Wat hebben velen ons de hand gedrukt, geschreven, gebeld en gebeden,
na het plotseling overlijden van onze lieve zoon en broer
Wilbert van Rees
Voor de grote steun en troost die er was en nog is, willen wij u hartelijk danken.
Theo, Loes en Joost van Rees
IJzendoorn, 17 oktober 2018
Keizerstraat 96, 4053 HK

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.
Actie Schoenmaatjes
Op 4 november a.s. wordt een speciale kinderdienst gehouden waarin de schoenendozen voor de actie Schoenmaatjes ingezameld worden. Kinderen (en
volwassenen) in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed en een knuffel voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. De schoenendozen gaan
naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. Samen met de Prins Willem Alexanderschool doen we al veel jaren mee aan de actie en
veel gemeenteleden helpen mee! Al maanden zijn gemeenteleden knikkerzakken aan het breien
en naaien. Er zijn al veel zakken klaar, maar we kunnen er nog meer gebruiken. Ook knikkers
zijn van harte welkom. Verder staan er al veel knuffels klaar, die we hebben gekregen na afloop
van de rommelmarkt in IJzendoorn. Tijdens de dienst kunnen zowel gevulde schoenendozen als
losse spullen ingeleverd worden. De folders voor de Actie Schoenmaatjes zijn op 21 oktober uitgedeeld in de kerk. Er liggen onder de toren nog extra folders.
In de folder wordt gevraagd om de barcode te activeren. Wie dat lastig vindt of verder geen bericht van de organisatie wil ontvangen, kan de verzendkosten (€ 6,- per doos) in een envelop
doen en de envelop onder een elastiek op de doos bevestigen. De Z.W.O.-commissie zorgt dan
dat het geld wordt overgemaakt naar de organisatie. Het is wel belangrijk om de sticker op de
doos te plakken, ook als de barcode niet geactiveerd wordt.
Volgende week zondag, 4 november a.s., worden de dozen dus ingezameld tijdens de ochtenddienst in de kerk. Wie niet aanwezig kan zijn kan dozen of spullen tot 5 november inleveren bij
Jolanda Schuiling, Ooisestraat 12, Echteld of Willy Oppelaar, Molensteeg 11, IJzendoorn.
Zangdienst Maurik
Vanuit onze zustergemeente in Maurik wordt u geattendeerd
op de zangdienst die volgende week zondag, 4 november, wordt gehouden in de St. Maartenskerk te Maurik. Aan deze zangdienst werkt de zangroep Gideon uit Hei en Boeicop mee.
Aanvang 19.00 uur.
Agenda
• Zondag 28 oktober
•
•
•
•

Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Zaterdag 3 november
Zondag 4 november

Na de dienst: korte vergadering van de Beroepingscommissie
(consistorie).
Gesprekskringen (zie hierboven).
18.45 uur: Candletalk (consistorie).
10.30 uur: Kerk op schootdienst (zie hierboven).
10.00 uur: Schoenmaatjesdienst (zie hierboven).
Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Bloemendienst: Roely de Waard.
Oppassen: Jolanda Schuurman.
Naast de schoenendoos mag u ook lang houdbare producten
meebrengen voor de Voedselbank in Tiel.
Na de dienst is er koffie/thee/limonade met iets lekkers!

Om over na te denken
Lever je niet over aan mensen die nooit twijfelen!
Ergens gelezen.

