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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koster

Ds. J. Stelwagen uit Leersum
Gert Schimmel
Gert van de Hoef
Henk van Blitterswijk

Schriftlezingen

Jesaja 8: 11-15 & Lucas 2: 22-40

Collecten
De eerste collecte bestemt de diaconie
voor het diaconale werk in en rond onze eigen gemeente.
De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
De uitgangscollecte is een bijzondere collecte, ook bestemd voor het
eigen kerkenwerk. Mede met uw gift willen we het opbouw- en vormingswerk in onze eigen gemeente ondersteunen. Te denken valt aan
het jeugd- en jongerenwerk, de gespreks- en Bijbelkringen, het bezoekwerk, etc.
In dit kader ontvangt u rond dit weekend ook een brief met verdere
informatie onder het motto ‘Eindejaarscollecte 2018’ … bestemd dus
voor ons eigen kerkenwerk.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen, met een hartelijke groet en beterschapswensen, naar mevrouw K.W. v.d. Bergvan Beusichem in Elim, Ochten.

Meeleven met elkaar
Het was een enorme teleurstelling voor Gert-Jan Tap en zijn familie dat hij in de vroege ochtend
van Eerste Kerstdag toch weer naar het ziekenhuis moest. Gelukkig
trad na enkele dagen verbetering in zodat hij weer vlot naar huis
mocht. We bidden hem veel moed en (herstel-)kracht toe.
Agenda
• Maandag 31 december
19.30 uur: Oudjaarsdienst.
Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
• Donderdag 3 januari
20.00 uur: Vergadering van het
College van Kerkrentmeesters (in de consistorie).
• Zondag 6 januari
10.00 uur: Dienst.
Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
In deze dienst worden Corrie van Dieden en Izaäk van Harten herbevestigd als diaken en wordt Gert Schimmel herbevestigd als ouderling – kerkrentmeester.
Tevens is er weer de maandelijkse inzameling van lang houdbare
levensmiddelen voor de Voedselbank Rivierenland.
Na afloop van de dienst willen we Ds. Wya de Kam - Diepeveen
haar afscheidscadeau overhandigen.
Bovendien kunt u, kun jij, onder het genot van een kop koffie of
thee dan wel een bekertje limonade én de traditionele oliebol,
uw / jouw medegemeenteleden alle goeds voor 2019 wensen.
WEES WELKOM !!!!
Er is deze zondag geen kindernevendienst, maar wel worden de
kinderen bij de dienst betrokken!!!
Oppassen: Gerda Aleman. Bloemendienst: Corrie van Dieden.

Om over na te denken
Als terugblikken pijn doet, en vooruitkijken je bang maakt,
kijk dan naast je:
JEZUS is daar!!!!
Visje

