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Welkom in onze Eredienst!
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.
Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken. Ook hierbij bent u / ben jij van harte WELKOM!!!
Voorganger
Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Ouderling van dienst Willy Kerpentier – van Gessel
Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Organist
Koster

Gert van de Hoef
Joke Brouwer – Baars

Johannes 19 : 25 – 30.
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (n.a.v. Lucas 22:54-62).

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor het diaconale werk in de eigen gemeente.
De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte (die vanwege het koffiedrinken niet aan de uitgang, maar tijdens de dienst wordt gehouden) is bestemd voor zendingswerk in Rwanda. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen (!) Rwandezen werden afgeslacht
door hun buren. Eén van de mensen die deze genocide overleefde, besloot toen zich in te gaan zetten voor hulp aan de
medemensen. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd en wordt er hulp verleend aan kinderen die hun ouders hebben verloren doordat die aan HIV-Aids zijn overleden. ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund
in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Zie verder de folder die u bij deze Zondagsbrief hebt gekregen.
Bloemen
De bloemen van deze zondag zijn bestemd voor mevrouw Corry Verhoeks – Königkrämer, Remkettingweg 19 en de heer Gerard van Blitterswijk, J.H. Cieraadstraat 13 in Tiel.
We wensen hen van harte een voorspoedig herstel.
Overlijden
Op dinsdagavond 2 april is in zijn woning aan de Achterstraat 13 overleden de
heer Nicolaas Cornelis Amelius van Bruchem, in de leeftijd van 76 jaar. Maandagavond 8 april is er van 19.30-20.30 uur
gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis. Dinsdag om 11 uur begint de herdenkingsdienst in onze kerk, waarna hij
begraven wordt op het kerkhof.
Meeleven met elkaar
De afgelopen week heeft de heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18, wegens de
behandeling van een ernstige ontsteking, in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Als alles volgens plan verloopt, komt
hij in dit weekend weer thuis. We wensen hem een goed verder herstel toe.
Rondom Ds. Gerrit Schouten
Vandaag neemt Ds. Schouten afscheid van zijn gemeente in Woerden. Een delegatie van de Kerkenraad is daarbij vanmorgen aanwezig (en dus zijn er ‘voor in de kerk minder stoelen bezet’).
En verder is het de bedoeling dat op maandag 8 april in Woerden de verhuiswagen wordt ingeladen, die vervolgens op
dinsdag 9 april in Echteld weer zal worden uitgeladen.
Op 14 april, ’s middags om half drie, vindt, zoals al eerder is aangekondigd, de bevestigings- en intrededienst van Ds.
Gerrit Schouten plaats. Het is leuk om te kunnen melden dat Ds. Schouten zal worden bevestigd door onze ‘oude’ predikant, Ds. Wya de Kam - Diepeveen, tot dat moment consulent van onze gemeente. Na de bevestiging zal Ds. Gerrit
Schouten de dienst voortzetten.
Aan deze dienst werkt ons kerkkoor ‘Looft den Heer’ mee. Tevens zullen de kinderen van kindernevendienst ’De goede
Herder’ hun palmpaasstokken laten zien (zie ook hieronder).
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Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het echtpaar Schouten te ontmoeten in dorpshuis ‘de Hoge Hof’. Er is die
dag geen ochtenddienst.
Mozambique
U hebt ongetwijfeld vernomen dat Mozambique door een verschrikkelijke natuurramp is getroffen .Onze diaconie wil de eerste collecte in de dienst van 14 april (dus de bevestigings- en intrededienst
van Ds. Gerrit Schouten) bestemmen voor noodhulp in dit land.
Jeugddienst “Social Media”
Vanavond, om 19.00 uur, is er een jeugddienst in onze kerk. Deze dienst begint
om 19.00 uur en het thema is “Social Media”. In deze dienst willen we vooral kijken naar wat iemand kan doen als
hij/zij ziet dat iemand gepest wordt via Social Media. Dat kan bijvoorbeeld je beste vriend of vriendin zijn, maar het
kan ook een wildvreemde zijn.
Spreker die avond is pastoraal werker Isabel van Baal, muzikale medewerking wordt verleend door de band “Rise Up”
uit Geldermalsen. Na de dienst praten we nog even wat na onder het genot van koffie of fris.
Aanbod aangenomen
De Kerkenraad gaat graag in op het aanbod van de heer Jaap Rensen om in het
vervolg (tijdens de collecten) de voor de Voedselbank ingezamelde levensmiddelen voor in kerk te brengen. Dit doet hij
uiteraard niet alleen, maar met behulp van hulp van anderen. Hij zal t.z.t. wellicht ook een beroep doen op u. Ook een
stukje gemeentewerk. Jaap: bedankt!
Vanuit ‘De Goede Herder’
Eén van de vaste onderdelen in de Veertigdagentijd is voor Kindernevendienst De
Goede Herder het maken van palmpaasstokken. Dit jaar gebeurt dat op zaterdag 13 april en wel van 14 tot 15 uur in het
dorpshuis.
Op zondag 14 april laten de kinderen hun palmpaasstokken zien tijdens de kerkdienst (’s middags om 14.30 uur). Op
Paasmorgen, zondag 21 april, is er een paasontbijt voor de kinderen. Dat begint om 09.30 uur, in het Dorpshuis.
Daarna sluiten ze het Paasproject daar af en vervolgens komen ze in de Paasdienst met hun verhalen. Opgave voor het
paasontbijt is mogelijk tot maandag 15 april bij Ineke van Zoest, Achterstraat 31, Echteld, telefoon 0344 – 642343.\
Tot slot: de verkoop van de paaseitjes (vrijdag jl.) heeft het schitterende bedrage van € 451,65 opgebracht. Alle kopers
en eters: hartelijk dank.
Paasmiddag 60+
Zoals al jaren gebruikelijk is, willen we de laatste zaterdag voor Pasen een Paasviering houden voor de senioren. Na het lezen, zingen en een meditatie is er een Paas(brood)maaltijd. De middag is op
zaterdag 20 april in Dorpshuis “de Hoge Hof” en begint om 15.00 uur
Behoort u nog niet tot de senioren, maar wilt u er ook eens bij zijn, van harte welkom!
Voor deze middag is het nodig dat u even doorgeeft dat u komt. U kunt zich opgeven tot en met dinsdag 16 april. Ook
voor vervoer kunt u onderstaande personen bellen.
Marjolein van Harten tel. 0344 - 622350
Marc van Dieden
tel. 0344 - 606079
Corrie van Dieden
tel. 0344 - 617974

Graag tot ziens op zaterdag 20 april a.s.
Projectlied van de kindernevendienst
Gemeente:
Petrus zegt fel: ‘Nooit verraad ik mijn Heer,
die woorden gaan niet over mij’.
Maar later zegt hij: ‘Mens, ik ken Jezus niet!’
Niet één, maar drie keer op een rij.
Terwijl hij nog praat, kraait er een haan.
En Petrus moet huilen, wat heeft hij gedaan?
Agenda
• Zondag 7 april
• Zaterdag 13 april
• Zondag 14 april

Refrein door de kinderen:
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onderweg,
wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

19.00 uur: Jeugddienst over Social Media (zie hierboven).
14.00 uur: Paasstokken maken voor de kinderen (Dorpshuis).
14.30 uur: Dienst. Bevestigings- en intrededienst van
Ds. Gerrit Schouten (zie hierboven). Er is geen ochtenddienst.
Bloemendienst: Corrie Versteeg. Oppassen: Jolanda Schuurman.

Om over na te denken

Je kunt niet gelukkig zijn als wat je gelooft niet het hetzelfde is als wat je doet.
Uit het boekje Pepermunt.
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