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Welkom in onze Eredienst!
Vierde Adventszondag
Aan deze dienst werken de kinderen en de leiding van De
Goede Herder mee.
Zie verder de aan u uitgereikte orde van dienst.
Voorganger
veen
Ouderling van dienst
Organist
Koster

De Goede Herder en ds. Wya de Kam - DiepeRoely de Waard - Hoogakker
Gert van de Hoef
Henk van Blitterswijk

Collecten
De eerste collecte bestemt de diaconie voor Manege zonder Drempels. De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
De uitgangscollecte is bestemd voor de het werk van De Goede Herder.
Bloemen
Het Adventsbloemstuk gaat, met felicitaties voor
zijn zesentachtigste verjaardag, naar de heer B. van Daalen, Stationsweg 16.
Kerstbakjesactie
Vandaag 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 (zie hierna), 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.
Beroepingswerk
De Kerkenraad is verheugd te kunnen mededelen dat tijdens de gemeenteavond van 20 december jl. is besloten een beroep uit te brengen op Ds. G. Schouten uit Woerden. Van de 74 uitgebrachte stemmen waren er
68 voor, vier blanco en 2 tegen. Ds. Schouten heeft nu drie weken de gelegenheid om (samen met zijn vrouw) een besluit te nemen.
Wanneer er bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure door de beroepingscommissie, heeft u als gemeente tot vrijdag 28 december de gelegenheid om
die in te dienen bij scriba Gert Schimmel (adres: zie boven). Let wel: die bezwaren kunnen alleen de gevolgde procedure betreffen en niet de beroepen
predikant.
Agenda:
• Maandag 24 december
22.00 uur: Kerstnachtdienst. Voorganger:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen. Medewerking van ons kerkkoor en declamaties
door gemeenteleden. Na afloop bent u van harte welkom om wat warme
chocolademelk of glühwein te drinken.
• Dinsdag 25 december
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.
• Zondag 30 december
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Stelwagen uit Leersum. Bloemendienst: Corrie van Dieden.
Er is geen kindernevendienst en geen oppassen.
• Maandag 31 december
19.30 uur: Oudjaarsvesper. Voorganger
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.

Uw Kerkenraad wenst U en de uwen een gezegend
en liefdevol Kerstfeest!

