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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. S. de Kam uit Maurik
Gert van de Hoef
Gert Schimmel
Martin Oppelaar

Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Jesaja 61: 1 - 5 & Lucas 4: 14 – 22.
God vertelt zijn naam aan Mozes
(n.a.v. Exodus 3: 1-15).

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente.
De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang vragen we uw bijdrage voor het werk van JOP: het Jongerenwerk van de Protestantse Kerk. Mede met uw steun worden eigentijdse catechesematerialen ontwikkeld en worden catecheten ondersteund. Dit alles met
als doel dat jongeren kunnen blijven leren over hun geloof.
Bloemen
Vandaag staan er weer twee boeketten.
Eén is er bestemd voor de heer Henk de Geus, Gasthuislingelaan 2-109 in Tiel.
We feliciteren hem nog van harte met zijn eenennegentigste verjaardag.
Met het tweede boeket feliciteren we Niels en Esther Elings-van Alfen, Tulpstraat 4 van harte met de geboorte van hun dochter Vera.
Voor Vera is er het boekje “Mozes” uit de serie ‘De Bijbel voor de allerkleinsten’.

Meeleven met elkaar
De afgelopen week heeft onze diaken
Rien van Hal, Achterstraat 12, een knieoperatie ondergaan. We zijn dankbaar
dat de operatie goed verlopen is en we wensen hem toe dat hij goed herstelt
en met zijn nieuwe knie pijnvrij zal kunnen bewegen.
Mw. Ellie Weiman – van den Hof, Remkettingweg 31, is in de afgelopen week
opgenomen in het Tielse Ziekenhuis. Ze ondergaat deze dagen allerlei onderzoeken.
Laten we deze beide gemeenteleden en ook de andere zieken in ons midden,
gedenken in onze gebeden.
Kerkkoor Looft den Heer
Vandaag zingt ons koor tijdens de dienst
in Ziekenhuis Rivierenland. We wensen de koorleden een inspirerend en geïnspireerd optreden toe.
Jongeren eten bij gemeenteleden Op woensdagavond 6 maart organiseren
we weer het eten bij gemeenteleden. Het is de bedoeling dat de jongeren in
groepjes van ongeveer 3 á 4 personen bij drie verschillende gezinnen/ouderen
langs gaan om gezellig met elkaar te eten. Ze beginnen ergens met het eten
van een voorgerecht, dan gaan ze naar de volgende voor een hoofdgerecht en
als laatste eten ze weer ergens anders een nagerecht.
Wij zouden het erg leuk vinden als u hieraan mee wilt werken. U kunt zich opgeven bij Anne-Wil Oppelaar, Lotte Schuiling of Willy Kerpentier. Naar Willy
bellen (06 25 208 299), mailen (wkerpentier@outlook.com) kan ook.
Agenda
• Zondag 10 februari
Na de dienst; gesprek over de hulp aan
het Syrische gezin dat in Echteld komt wonen.
• Donderdag 14 februari
20.00 uur: Vergadering van het College
van Kerkrentmeesters (o.v.b.).
• Zondag 17 februari
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Wya
de Kam – Diepeveen. In deze dienst hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Bloemendienst: Joke Brouwer. Oppassen: Jeanet van Dieden.
Om over na te denken
Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt.
Houd vol als je in moeilijkheden komt, en blijf altijd bidden.
Romeinen 12:12 (BGT)

