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Welkom in onze Eredienst op Palmzondag!
We volgen de liturgie die u bij deze Zondagsbrief hebt gekregen.
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in het Dorpshuis.
Voorgangers
Ds. Wya de Kam - Diepeveen en Ds. Gerrit Schouten
Organist
Gert van de Hoef
Ouderling van dienst
Henk van Blitterswijk
Kosters
Joke Brouwer en Maatje Schimmel
Thema De Goede Herder Jezus komt bij Pilatus (Lucas 23:1-7 en Lucas 23:1325)
Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor noodhulp in Mozambique. Zoals u hebt kunnen lezen en zien is dit land door een heftige natuurramp getroffen. Hongersnood, uitbraak van besmettelijke ziekten, gebrek
aan een goede verzorging zijn nu helaas aan de orde. Helpt u mee uw verre medemens te helpen? De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk.
Anders dan in de orde van dienst staat aangegeven, is er geen derde rondgang.
De aangekondigde collecte voor JOP wordt doorgeschoven naar 12 mei.
Bloemen
Op deze feestelijke zondag zijn er twee boeketten.
We feliciteren daarmee Cees en Bertha Smit-Barten, Tollenhof 29 in Kesteren,
van harte met hun vijftigjarig huwelijk en we wensen de heer Jaap van Ommeren, Ooisestraat 18 van harte beterschap.
Pastorale hulp
Voor pastorale hulp kunt u ná 14 april 2019 (bevestiging en intrede Ds. Schouten) bellen naar 0344 – 641352 (het telefoonnummer
van Ds. Schouten).
Meeleven met elkaar
Mevrouw T. van Amerongen-Dijkhorst heeft helaas te
horen gekregen dat haar herstel beperkt blijft en dat ze daarom niet meer naar
huis kan. Verdrietig! Ze heeft nu in Vrijthof een andere kamer gekregen.

Kaartjes ter bemoediging zijn zeer welkom: Vrijthof, afd. Rijnhof kamer 30,
Burg. Meslaan 49, 4003 CA Tiel.
Vanuit De Goede Herder
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 nog mogelijk tot maandag 15 april
bij Ineke van Zoest, Achterstraat 31, Echteld, telefoon 0344 – 642343.
Paascollecte.
Gemeenteleden ontvangen binnenkort de envelop met de toelichting op de Paascollecte 2019. Het kerkgebouw moet rondom
geschilderd worden. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarom besloten
de opbrengst van de Paascollecte daarvoor te bestemmen. Bent u geen gemeentelid maar wilt u toch bijdragen dan kunt u uw gift overmaken op rek. nr.
NL86.RBRB. 0687.7730.08 t.n.v. Protestantse Gemeente Echteld (bij voorbaat
dank!).
Paasviering 60+ groep
Zoals al jaren gebruikelijk is, is er op de laatste
zaterdag voor Pasen een Paasviering 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”. Aanvang 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
wel het nodig dat u even doorgeeft dat u komt; dit i.v.m. de broodmaaltijd. U
kunt zich opgeven tot en met dinsdag 16 april bij Marjolein van Harten (0344 –
622350), Corrie van Dieden, (0344 – 617974) of Marc van Dieden, (0344 –
606079). Ook als u vervoer nodig heeft kunt u één van deze mensen bellen.
Agenda
• Donderdag 18 april
19.30 uur: Dienst op Witte Donderdag. Viering
van het Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
• Vrijdag 19 april
19.30 uur: Dienst op Goede Vrijdag. Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten. Lezing van het Lijdensevangelie.
• Zaterdag 20 april
15.00 uur: Paasviering en -maaltijd 60+ (zie hierboven).
• Zaterdag 20 april
19.30 uur: Dienst op Stille Zaterdag. Voorganger:
Ds. Wya de Kam - Diepeveen.
De nieuwe paaskaarsen worden binnengebracht.
• Zondag 21 april
09.30 uur: Paasontbijt voor De Goede Herder
(zie hierboven).
• Zondag 21 april
10.00 uur: Dienst. Viering van het FEEST VAN DE
OPSTANDING VAN ONZE HEER! Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Bloemendienst: Maatje Schimmel. Oppassen: Line Woldringh.
Om over na te denken
Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos, beteken je niets.
1 Kor. 13: 1 & 2 / BGT

