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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koster

Ds. J. Woltinge uit Zwolle
Roely de Waard - Hoogakker
Gert van de Hoef
Martin Oppelaar

Schriftlezingen
Thema De Goede Herder

Jesaja 42:1-7 & Lukas 3:15-22
Jezus en de Duivel (n.a.v. Lucas 4: 1-13)

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor de Lepra zending.
Deze instelling maakt zich hard voor de allerarmste mensen met de meest hartverscheurende
ziekte die het meest worden buitengesloten: mensen met lepra. Onze droom is lepra als ziekte volledig uit te roeien. Tot die tijd willen we slachtoffers helpen. Dit doen we omdat we als christen
Jezus’ voorbeeld willen volgen. Ook Hij was juist begaan met de allerzwaksten uit de samenleving.
Mensen waar anderen met de nek op neerkeken, mensen als misvormde leprapatiënten.
We helpen mensen met lepra door overheden ervan te overtuigen discriminerende wetten uit hun
wetboek te schrappen. We doen dat ook door onderzoek te steunen tegen deze vreselijke ziekte.
Zodat we snel manieren vinden om besmetting te stoppen.
De tweede rondgang is voor het Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang treft u het miniatuurkerkje aan. Uw gift daarin is voor het onderhoud van ons (bijzonder mooie) kerkgebouw.
Bloemen
Vandaag willen we met een bloemetje één van de dames van de
HVD bedanken voor het vele bezoekwerk.
De bloemen gaan met een hartelijke en dankbare groet naar mevrouw Marjolein van Harten, Buitenlust 108 in Tiel.
Meeleven met elkaar
Mw. A. van Amerongen – Dijkhorst (Oude Dijk 11 te Ochten) is
vrijdag jl. voor revalidatie i.v.m. de gevolgen van haar herseninfarct verhuisd van het Tielse ziekenhuis naar Vrijthof.
De heer Piet Plomp (Stationsweg 5-13 in Tiel) is deze week opgenomen in het Tielse ziekenhuis. Eén
van de uitzaaiingen t.g.v. zijn prostaatkanker drukt tegen een zenuw die zijn benen aanstuurt met
uitval van beide benen als gevolg.
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Inmiddels is die uitzaaiing bestraald. In het ziekenhuis is vrijdag begonnen met revalidatie. Over
enige tijd gaat hij naar de St. Maartenskliniek in Nijmegen voor verdere behandeling.
We wensen Mw. Van Amerongen en de heer Plomp Gods nabijheid toe. Laten we hen gedenken in
onze gebeden.
Kerk op schootdienst
Op zaterdag 19 januari is er in ons kerkgebouw weer een Kerk
op schootdienst. Het thema is ‘De bruiloft in Kana’. Deze dienst is bestemd voor alle kinderen van 0
tot 4 jaar en hun pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s. De dienst begint om 10.30 uur. Kom je,
komt u ook? Laat het dan even weten aan Willy Kerpentier.
Dank
We zijn blij verrast door de ontvangst van een gift van € 1.000
overgemaakt op onze bankrekening. Geweldig, heel hartelijk dank aan de goede gever!
Als specificatie staat er de volgende verdeling bij:
• Schoenendoosactie - € 200;
• Kerkkoor Looft den Heer - € 400;
• Kindernevendienst De Goede Herder - €
• Actie Kerkbalans - € 150.
250;
Onze penningmeester zal een en ander uiteraard naar de verschillende doelen overmaken.
En nogmaals dank
Wat een geweldig mooi houtsnijwerk van De Zaaier heb ik van u
allen mogen ontvangen! Wie op zondag 6 januari in de kerk was heeft het kunnen bewonderen, het
heeft een mooi plekje op onze muur en ik geniet ervan als ik hier thuis aan tafel of op de bank zit.
Het beeld is zelfs op mij aangepast, want de Zaaier heeft geen baard en is geen smal mannetje (zoals de tekening oorspronkelijk aangaf), maar het is een stevig figuur. Prachtig! Het houtsnijwerk is
ongeveer 65 x 45 cm en gemaakt uit jelutonghout uit Maleisië, een lichte houtsoort zowel in kleur
als in gewicht.
Precies ook nu, dit weekend, mogen we als gezin genieten van het ándere cadeau dat u gaf: het gezinsuitje. We zijn op dit moment een lang weekend in een 18-persoons huis van Center Parcs in de
Belgische Ardennen. Ons hele gezin, vooral ook de kleinzoons, zien er enorm naar uit om lekker bij
elkaar te zijn en vooral om te gaan zwemmen, want het zijn alle vijf waterratten. Maar er zijn ook
plannen gemaakt om elkaar te testen wie het langste kan hardlopen, dus dat wordt wat!
Zelf heb ik me daarbij maar opgeofferd om op te kleintjes te passen en de rest aan te moedigen…
Nogmaals héél hartelijk dank voor het drietal afscheidscadeaus (want met de map met mooie persoonlijke woorden en herinneringen ben ik ook nog steeds erg blij!).
Hartelijke groet, ds. Wya de Kam-Diepeveen
Agenda
• Zaterdag 19 januari
• Zondag 20 januari

10.30 uur: Kerk op Schootdienst. Zie hierboven.
10.00 uur: Dienst.
Voorganger Mw. Ds. P. J. Cornelisse uit Nieuwegein.
Bloemendienst: Izaäk van Harten.
Oppassen: Jolanda Schuurman.

Om over na te denken
Betweters maken altijd ruzie. Mensen die naar goede raad luisteren, zijn wijs.
Spreuken 13: 10 (BGT)
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