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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koster

Ds. W. Bakkes uit Driebergen
Roely de Waard - Hoogakker
Gert van de Hoef
Maatje Schimmel - Plomp

Schriftlezingen

Deuteronomium 6: 4-9
Deuteronium10: 12 – 13
Marcus 12: 28 - 34
Thema Kindernevendienst De plagen 5 t/m 10 (uit Exodus 9 en 10)
Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het werk
van de diaconie in onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het
Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang staat het miniatuurkerkje. Met uw gift daarin draagt u bij
aan het onderhoud van ons kerkgebouw.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen, met een hartelijke groet, naar mevrouw Van Gelderen-van Eck, Achterstraat 25.
Zij mocht deze week weer thuiskomen uit het Beatrix in Culemborg. We
wensen haar vanaf deze plaats van harte een verder herstel toe.
Ons Kerkkoor
Ons kerkkoor ‘Looft den Heer’ zingt vandaag
in Ziekenhuis Rivierenland. We wensen alle leden een geïnspireerd en
tevens een inspirerend optreden toe.

Bij de dienst van volgende week Op zondag 25 november (Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar) gedenken we de
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De families
hebben allen een persoonlijke uitnodiging voor deze dienst ontvangen.
De mensen die wij gedenken zijn:
• de heer Evert (Eef) van Hal, overleden op 20 juli 2018 (65 jaar),
• mevrouw Maria Jenneke (Riet) Zoetekouw-van Bruchem, overleden op 23 juli 2018 (82 jaar),
• de heer Willem Einbert (Wilbert) van Rees, overleden op 7 september 2018 (26 jaar),
• mevrouw Grietje (Greet) Slinger-Wildemans, overleden op 22
september 2018 (96 jaar).
Bijbelgesprekskring.
Op maandag 26 en dinsdag 27 november zijn
er weer bijbelgesprekskringen. De middaggroep, op maandag 26 november, o.l.v. Henk van Blitterswijk, begint om 14.00 uur en wordt gehouden bij de familie Plantagie, Jonge Schutskooilaan 57 in Tiel. Zouden
diegenen, die hierbij aanwezig willen zijn, dit willen doorgeven: 06
11428143 of 0344 642231? Bij geen vervoer bestaat de mogelijkheid om
mee te rijden naar Tiel, vertrek om 13.30 uur vanaf de Dahliastraat 3 in
Echteld.
De avondgroep o.l.v. Marinus van den Berg, is deze keer een dag later,
dinsdag 27 november, om 20.00 uur en wordt gehouden bij de familie
Van den Berg, Achterstraat 20 in Echteld; ook hier graag een telefoontje
als u aanwezig wilt zijn, 0344-642473.
Het thema voor de beide groepen is “Vluchten of schuilen” n.a.v. Psalm
11.
U, jullie allen, zijn van harte welkom.
Agenda:
• Maandag 19 november 20.00 uur: Vergadering van de leiding van
De Goede Herder (Kerkeland 18).
• Zondag 25 november
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Wya de
Kam – Diepeveen. Zie hierboven.
Bloemendienst: Henny Budding. Oppassen: Gerda Aleman.
Om over na te denken
Liefde is slechts een woord,
totdat er iemand voorbij komt die er betekenis aan geeft.
Ergens gelezen.

