Protestantse Gemeente Echteld
Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld
0344 – 644806 * 06 – 29048280
gert.schimmel@t-mobilethuis.nl
www.kerkechteld.nl

voor pastorale hulp: 06 - 19615761

Datum: 9 december 2018

Nummer: 18-49

Welkom in onze Eredienst!
Tweede Adventszondag
in deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koster
Schriftlezingen
Thema Kindernevendienst

Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Gert Schimmel
Gert van de Hoef
Henk van Blitterswijk
Lucas 1: 26 - 45
Gabriël komt bij Maria (Lucas 1: 26 – 38)

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het werk
van de diaconie in onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het
Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte is bestemd voor het landelijk pastoraat. In veel gemeenten moet helaas het aantal predikanten worden teruggebracht. Daardoor is
men binnen die gemeenten voor pastoraat op elkaar aangewezen. Helpt u
mee om mogelijkheden voor trainingen e.d. te ontwikkelen?
Bloemen
Het Adventsbloemstuk is bestemd voor de
heer C. van Zoelen, Voorstraat 51. We feliciteren hem nog van harte met
zijn vierennegentigste verjaardag. Het boeket gaat met een hartelijke groet
en beterschapswensen naar mevrouw J. de Heus-Kegelaar, Kerkeland 6.
Overlijden
Donderdagochtend 6 december is in het ziekenhuis in Ede overleden de heer Willem Timmer, Kerkeland 4, in de leeftijd van 78 jaar. Aanstaande dinsdagochtend om 10 uur is zijn afscheid in

Crematorium De Linge op Medel. Na de plechtigheid is er gelegenheid om
mevrouw D. Timmer-Hacken, te condoleren. We wensen haar, nu zij zonder
haar steun en toeverlaat verder moet, Gods nabijheid toe.
DE ONTMOETING
Het jeugdhonk is weer open op woensdag 12
december a.s. van 13.30 uur tot 14.45 uur. We gaan beginnen met een
kerstverhaal en daarna gaan we een kerststukje maken.
We zouden het erg leuk vinden als je naar het jeugdhonk komt om samen
met ons te knutselen, kletsen en wat te drinken. Je doet toch ook mee?
Heb je zelf nog spulletjes om in je kerstbakje te gebruiken dan mag je die
meebrengen! Opgeven kan tot 10 december bij Willy Kerpentier, bel: 06 25
208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com. Tot ziens in het jeugdhonk!
Dit seizoen is het jeugdhonk weer open op de volgende woensdagen:
9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni
(steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).
Kerstviering 60+.
Zaterdag 22 december aanstaande is er weer
de jaarlijkse kerstviering van de groep 60+ van onze gemeente, dit jaar met
een iets andere insteek.
Na de ontvangst met koffie en iets lekkers, zullen we met elkaar kerstliederen zingen en het Kerstevangelie lezen. Na het kerstverhaal/ de meditatie is er tijd om gezellig met elkaar nog iets te drinken en na te praten, tot
ongeveer 16.30 uur.
Iedereen, ook als u nog geen 60 bent (!), is van harte welkom op zaterdag
22 december, in het Dorpshuis “De Hoge Hof” in Echteld.
In verband met het kerstconcert van het kerkkoor “Looft den Heer” die
avond, waar verschillende van u misschien ook graag naar toe willen gaan,
begint de kerstviering iets vroeger dan dat u gewend bent, nl. om 14.15 uur.
Heeft u vervoer nodig: dat kan natuurlijk altijd. Bel dan even met:
Corrie van Dieden (0344 - 617974), Marjolein van Harten (0344 - 622350)
of Marc van Dieden (0344- 606079).
Agenda:
• Woensdag 12 december 13.30 uur; De Ontmoeting is open. Zie boven.
• Zondag 16 december
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Wya de Kam
– Diepeveen. Derde Adventszondag.
Bloemendienst: Marinus van den Berg. Oppassen: Dian van Zoest.
Om over na te denken
Advent: HIJ komt!!!!!

