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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Mw. Ds. T. Nielen - Rosier uit Eck en Wiel
Gert van de Hoef
Roely de Waard - Hoogakker
Martin Oppelaar

Schriftlezingen

Jesaja 6: 1 - 8
Lucas 5: 1 - 11
Het volk gaat veilig door de zee
(n.a.v. Exodus 14: 15 – 31).

Thema De Goede Herder

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 missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met lokale kerken brengt de Protestantse Kerk in Nederland in beeld hoe je op een inspirerende manier de bijbel kunt lezen en met de bijbel kunt werken. Mede met onze hulp kunnen
materialen hiervoor worden ontwikkeld en kunnen cursussen worden gegeven.
Bloemen
Vandaag zijn de bloemen bestemd voor mevrouw Elly
Weiman - v.d. Hoff, Remkettingweg 31. Zij mocht vorige week weer thuis komen uit het ziekenhuis.
We wensen haar kracht en Zegen toe.
Bijbelgesprekskringen
De middagkring, o.l.v. Henk van Blitterswijk (telefoon
0344 -642231) is gepland op maandag 25 februari om 14.00 uur bij Annalette Leeuw, Wethouder M.
J. van den Hatertstraat 51 in IJzendoorn. Het onderwerp die middag zal zijn: “Is twijfel zonde?”.
Graag even een telefoontje als u aanwezig wilt zijn, u bent van harte welkom.
De bijeenkomst van de avondbijbelkring is enige weken uitgesteld vanwege gezondheidsproblemen
van Marinus van den Berg. Nadere berichten volgen z.s.m.
Nieuws van de ZWO-commissie
Als ZWO commissie zamelen we gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen, computers, rollators en rolstoelen in voor de Stichting
Betuwe Wereldwijd (Tools4Change) te Culemborg.
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Stichting Betuwe Wereldwijd knapt gebruikte gereedschappen en machines op. Dit gebeurt met
mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking), vrijwilligers en (langdurig) werklozen. Zij vinden er een passende, veilige en stimulerende werkplek. De opgeknapte goederen worden verzonden naar opleidingscentra en andere organisaties in ontwikkelingslanden die
daarmee de meest kwetsbaren een kans bieden.
Heeft u nog iets staan dat opgeknapt kan worden door Betuwe Wereldwijd dan kunt u contact opnemen met Jolanda Schuiling (642342) of Willy Oppelaar (643271).
Rond 8 maart gaan de spullen naar Culemborg.
In het dorp staan 3 bussen waar postzegels, ansichtkaarten (let op: géén dubbele wenskaarten), geboortekaarten en oude mobieltjes in ingezameld worden.
De bussen staan bij Slagerij Van Doorn, Makelaars- en Assurantiekantoor Budding en onder de toren
in de kerk.
Binnenkort worden de tonnen weer leeggemaakt. De inhoud gaat naar Kerk in Actie in Utrecht. De
kaarten en postzegels worden verkocht. De opbrengst voor Kerk in Actie was in 2017 € 31.533,-. Een
mooi resultaat. Helpt u mee?
Dank van Manege zonder Drempels
Van Manege zonder Drempels te Bennekom ontvingen we
een schrijven waarin we (en heel in het bijzonder De Goede Herder) bedankt worden voor het mogen ontvangen van de opbrengst van de collectes die in 2018 tijdens de bijeenkomsten van de Kindernevendienst zijn gehouden.
Onlangs is € 174,50 overgemaakt en, zo staat in de brief ‘het is goed te ervaren dat u ons werk zo’n
warm hart toe draagt en ons op deze manier financieel ondersteunt, zodat wij huifbedrijden kunnen blijven aanbieden aan mensen met meervoudige beperkingen’. Geweldig toch?
Voor verdere informatie zie https://www.manege-zonder-drempels.nl.
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
• Maandag 25 februari
• Maandag 25 februari
• Zondag 3 maart

14.00 uur: Bijbelgesprekskring (zie hierboven).
20.00 uur: Kerkenraadsvergadering (consistorie).
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Mw. Ds. W. Bakkes uit
Driebergen.
Bloemendienst: Hanny van den Berg.
Oppassen: Line Woldringh.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. Tevens wordt
u in de gelegenheid gesteld om lang houdbare levensmiddelen mee te brengen voor de Voedselbank Rivierenland.

Om over na te denken
God kan grote dingen doen door mensen die niet uit zijn op eigen eer.
‘Bijdehandboekje’, n.a.v. Spreuken 29: 23
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