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Welkom in onze Eredienst!
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koster

Mevr. Ds. M. Muijen uit Kesteren
Arie Oppelaar
Gert van de Hoef
Janneke Weiman - Angelino

Schriftlezingen
Thema De Goede Herder

Deuteronomium 30: 15 – 20 & Matteüs 5: 17 – 26
Mozes wordt geboren (n.a.v. Exodus 2: 1-10)

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor het diaconale werk in onze
eigen gemeente. De tweede rondgang is voor het Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor het Werelddiaconaat (de werkzaamheden van Kerk
in Actie). In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen kunnen beschermen tegen vernietigende overstromingen. Mede met uw gift kunnen lokale kerken worden geholpen om mensen op deze rampen voor te bereiden. Zie ook de folder die u met deze Zondagsbrief hebt gekregen.
Bloemen
Er staan ook vandaag twee boeketten.
Met het ene boeket wensen we de heer Theo Pison, Jelis van Riemsdijklaan 10 in Tiel van harte verder herstel. Mevrouw Nel Hol, Stationsweg 2, ontvangt het tweede boeket met een hartelijke felicitatie voor haar tweeënnegentigste verjaardag.
Meeleven met elkaar
Mevrouw H.J. van den Heuvel-Klaassen, Berkenstraat 30, 4051
GD Ochten, moet op maandag 11 februari as. geopereerd worden aan haar rug. We hopen van harte
dat deze operatie haar zal helpen om van haar langdurige pijnklachten af te komen.
De heer Daan Cornelissen (G.J. Peterstraat 54 te Tiel)voert momenteel allerlei voorbereidende gesprekken over een te volgen behandeling voor zijn ziekte. We wensen hem (en zijn vrouw) veel
sterkte bij de voorbereiding op dit alles.
Laten we Mw. Van den Heuvel en de heer Cornelissen gedenken in onze gebeden.
Hulp gevraagd
Rond 15 februari komt een Syrisch gezin met kleine kinderen in
Echteld wonen (dit gebeurt overigens ook nog in Dodewaard).
St. Vluchtelingenwerk wil graag helpen om ze zich thuis te laten voelen en zaken voor en met hen
regelen. Maar … dat kan niet dit niet zonder hulp van vrijwilligers.
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Daarom een vraag aan u: bent u in staat om hier in Echteld, in de beginfase hulp te bieden? Vluchtelingenwerk gaat uit van zo’n twee á drie dagdelen in de week. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze diaken Izaäk van Harten, 0344 – 622350. Dat kan natuurlijk ook na de dienst tijdens het koffiedrinken.
De Ontmoeting is weer open
Het jeugdhonk is weer open op woensdag 6 februari a.s.
van 13.30 uur tot 14.45 uur.
We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna gaan we een plakkunstwerk 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?
Opgeven kan tot 5 februari bij Willy Kerpentier, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com
Tot ziens in het jeugdhonk!
Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen:
6 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni (steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).
Leuk om te melden
Onze penningmeester was onlangs blij verrast toen er een bedrag van € 83,-- was ontvangen van de Fa. Verdouw Gouda Bouwprodukten.
Wat bleek? Johan Kerpentier doet zaken met dit bedrijf en ‘spaart’ zijn bonussen op. Hij heeft het
resultaat laten uitbetalen aan de kerk met het jeugdwerk als bijzonder doel. Johan: BEDANKT! Super!!!
Candle Talk
De jongeren van Candle Talk (12 t/m 17 jaar) komen bij elkaar
op woensdag 6 februari as. in de consistorie van 18.45 –19.45 uur. De avond wordt begonnen met
een verhaal uit de Bijbel en daarna wordt er met elkaar verder gesproken over dit verhaal.
Luisterkastjes
Verschillende gemeenteleden luisteren of luisterden naar onze
diensten via een zgn. luisterkastje. In de afgelopen jaren zijn er verschillende kastjes uitgeleend.
Maar … er zijn er inmiddels ook wat zoek geraakt. Dit is wellicht gekomen t.g.v. verhuizing of overlijden. Daarom een vraag: wanneer er bij u (c.q. nabestaande van een overledene) nog zo’n kastje
in huis is dat niet meer gebruikt wordt, bel dan even met scriba Gert Schimmel (06-29048280) en
het wordt opgehaald.
Agenda
• Woensdag 6 februari
•
•

Woensdag 23 januari
Zondag 10 februari

13.30 uur: De Ontmoeting is open (zie hierboven).
18.45 uur: Candle Talk (in de consistorie). Zie hierboven.
18.45 uur: Candle Talk (in de consistorie). Zie hierboven.
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik.
Bloemendienst: Roely de Waard. Oppassen: Line Woldringh.

Om over na te denken
Wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden,
wordt het tijd dat wij hem herinneren aan zijn toekomst.
Ingestuurd door een gemeentelid
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