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Welkom in onze Eredienst!
Derde Adventszondag
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster
Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Gert van de Hoef
Willy Kerpentier – van Gessel
Joke Brouwer - Baars
Johannes 3 : 16 – 18 en 31 - 36 (Bijbel in gewone taal)
Johannes wordt geboren (Lucas 1 : 57 – 80).

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor de kerstpakkettenactie. Diverse kerken in de gemeente Neder - Betuwe bezorgen een kerstpakket bij mensen die dit goed kunnen gebruiken. De adressen worden aangeleverd door de Burgerlijke Gemeente (met toestemming van de betrokkenen).
De diaconie van onze kerk neemt de adressen in Echteld voor haar rekening. Wij bevelen deze collecte van
harte bij u aan. Wilt u er meer over weten, vraag het gerust aan één van onze diakenen.
De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang treft u het miniatuurkerkje aan. Uw gift daarin wordt bestemd voor het onderhoud van ons
kerkgebouw.
Bloemen
Met het adventsbloemstuk van vandaag feliciteren we mevrouw C. v.d. Berg
- de Weijer, Elim in Ochten nog van harte met haar negentigste verjaardag.
Overlijden
Op maandag 10 december is in zorgcentrum Elim in Ochten overleden mevrouw Margrieta van Beem-van Hattum, in de leeftijd van 90 jaar. Eergisteren was de afscheidsdienst in onze
kerk, waarna zij begraven is op het kerkhof. We wensen haar dochters met hun gezinnen Gods nabijheid toe
voor de toekomst.
Gemeenteavond
We herinneren u aan de gemeenteavond die we hopen te houden op donderdag 20 december. Op deze avond zullen we kennismaken met Ds. G. Schouten uit Woerden. Na de kennismaking zullen we gezamenlijk stemmen over het al dan niet uitbrengen van een beroep.
De avond wordt gehouden in het dorpshuis en begint om 20.00 uur. Zie ook de uitnodiging die u enige tijd geleden hebt ontvangen.
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 is er tijd om gezellig nog met elkaar 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 verschillenden van u misschien ook graag naar toe willen gaan, begint de kerstviering iets vroeger dan dat u gewend bent, nl. om 14.15
uur.
z.o.z.

Heeft u vervoer nodig, dat kan natuurlijk altijd, een telefoontje naar: Corrie van Dieden (617974), Marjolein
van Harten(622350) of Marc van Dieden (606079).
Kerstbakjesactie
Zondag 23 december staan de kerstbakjes weer in de kerk. Deze zullen gebracht worden bij gemeenteleden v.a. 75 jaar.
Wij vragen u om zo mogelijk één of meerdere bakjes mee te willen nemen voor bekenden of mensen bij u in de
buurt. Het streven is het bakje persoonlijk te overhandigen. Wilt u dus als iemand niet thuis is het later nog
eens proberen.
Ook hier geldt vele handen maken licht werk. Alvast bedankt voor uw hulp.
Vacatures in de Kerkenraad
Zoals u wellicht nog weet uit eerdere publicaties, zijn er in onze
Kerkenraad enkele vacatures: Corrie van Dieden – Gerritse en Gert Schimmel (resp. diaken en ouderling – kerkrentmeester) hadden er eerder dit jaar hun derde ambtstermijn opzitten. De Kerkorde schrijft voor dat dit betekent dat zij na drie ambtstermijnen niet direct herkiesbaar zijn; er moet een periode van minimaal zes
maanden ‘rust’ in acht worden genomen. Oproepen in De Zondagsbrief en De Kerk Roept hadden toen niet tot
gevolg dat er namen van mogelijke opvolgers voor hen werden aangedragen. Corrie en Gert hebben gedurende
de afgelopen tijd dan ook hun werkzaamheden voortgezet, echter zonder officieel stemrecht. Gelukkig zijn zij
bereid om hun werk in 2019 weer ‘officieel’ voort te zetten.
Wanneer er hiertegen geen bezwaren worden ingediend, zullen zij op 6 januari worden herbevestigd.
Diaken Izaäk van Harten komt binnenkort aan het eind van zijn (tweede) ambtsperiode. Hij is gelukkig bereid
verder te gaan en zal ook op 6 januari worden herbevestigd. Bezwaren tegen deze herbevestigingen kunnen tot
uiterlijk 30 december 2018 schriftelijk en met argumenten omkleed worden ingediend bij ouderling Marinus van
den Berg, Achterstraat 20, 4054 MT Echteld.
Ontvangen post
Op vrijdag 14 december ontvingen we als Protestantse Gemeente Echteld
een kerstkaart van de Voedselbank Rivierenland met als bijschrift: “Dank voor jullie hulp”.
Kerkkoor “Looft Den Heer”
Op zaterdag 22 december zal het kerkkoor “Looft den Heer” het jaarlijkse
kerstconcert geven. Het kinderkoor uit Zetten zal hier ook aan meewerken, daarom begint het concert om
19.00 uur. Het belooft een veelzijdig programma te worden met oude en moderne kerstliederen. Verder is er
de medewerking van diverse muzikanten en een organist. Het geheel staat onder de bezielende leiding van Leontien Bruinsma. Om één en ander te kunnen bekostigen, zullen we aan de uitgang een collecte houden.
U bent op 22 december van harte welkom in de Sint Jan de Doperkerk in Echteld.
Agenda
• Woensdag 19 december
• Donderdag 20 december
• Zaterdag 22 december
• Zaterdag 22 december
•

Zondag 23 december

•

Maandag 24 december

•

Dinsdag 25 december

20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (in de consistorie).
20.00 uur: Gemeenteavond (zie hierboven).
14.15 uur: Kerstviering 60+ (zie hierboven).
19.00 uur: Kerstconcert “Looft Den Heer”, m.m.v. het Kinderkoor uit
Zetten.
10.00 uur: Kinderkerstfeest. Voorganger: Ds. Wya de Kam – Diepeveen
m.m.v. de kinderen van de Kindernevendienst.
Kerstbakjesactie (zie hierboven). Bloemendienst: Rien van Hal.
Oppassen: Line Woldringh.
22.00 uur: Kerstnachtdienst. Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Medewerking van ons kerkkoor en declamaties door gemeenteleden.
10.00 uur: Kerstviering. Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
Er is geen Kindernevendienst, maar wel Oppasdienst.
In de dienst zal er aandacht zijn voor de aanwezige kinderen.

Om over na te denken
God heeft ons hier gebracht, Hij komt ons ook ophalen.
Visje

