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Welkom in onze Eredienst.
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster
Schriftlezing
Thema De Goede Herder

De heer J. Kroon uit Barneveld
Gert van de Hoef
Marinus van den Berg
Joke Brouwer – Baars
1 Samuel 8: 1 - 22
God stuurt vlees en brood (n.a.v. Exodus 16).

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor de
Stichting Betuwe Wereldwijd. Dit is een sociale werkplaats in Culemborg, waar mensen werken die zich moeilijk in het normale arbeidsproces kunnen handhaven. Met
behoud van een uitkering en onder leiding van een werkmeester wordt getracht
deze mensen voor te bereiden op een echte baan. Er worden diverse gereedschappen, fietsen, naaimachines enz. gereviseerd en verzonden naar een ontwikkelingsland. Het mes snijdt aan twee kanten: het verschaft hier werkgelegenheid en elders
in de wereld kan iemand met gereedschap, een naaimachine e.d. de kost verdienen
voor zijn of haar gezin. De Diaconie van onze gemeente ondersteunt dit werk. In het
afgelopen jaar zijn in Echteld opgehaald diverse fietsen, drie naaimachines, een
mooie kist gereedschap. Een zware trapnaaimachine is bij een gemeentelid thuis opgehaald. U kunt uw spullen nog steeds brengen bij de familie Weiman Saneringsweg
1 tel. 0344 – 641407.
De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang staat weer het miniatuurkerkje. Uw bijdrage daarin wordt besteed
aan het onderhoud van ons kerkgebouw.
Bloemen
Ook vandaag zijn er weer twee boeketten.
We feliciteren mevrouw Siena van Eck-Heij, Achterstaat 18 nog van harte met haar
verjaardag.

Het tweede boeket gaat, met een hartelijke groet naar mevrouw Dini Pison, Jelis van
Riemsdijklaan 10 in Tiel. Fijn dat zij weer zo goed opgeknapt is.
Meeleven met elkaar
We feliciteren Mw. Joke Brouwer – Baars met de
door haar ontvangen Koninklijke Onderscheiding. Vrijdag jl. is zij benoemd tot ‘Lid in
de Orde van Oranje Nassau’. Dit gebeurde in het gemeentehuis in Opheusden. De
burgemeester prees haar o.a. voor haar inzet voor de Protestantse Gemeente Echteld, dit al ruim 25 jaar lang.
Hulp gevraagd
Binnenkort zullen de banken in onze kerk onder
handen worden genomen. Wellicht hebt u op warme dagen ook al eens te maken
gehad met bruine strepen op uw blouse of overhemd.
Door ze te ontvetten, op te schuren en opnieuw af te lakken, hopen we van dit probleem af te komen. Dus … hulp gevraagd.
Henk van Blitterswijk (0344 – 642231 of 06 – 11428143) noteert graag uw naam.
Haal – en brengdienst Vrijthof Op zondag 12 mei verleent de Protestantse Gemeente Echteld haar medewerking aan de kerkdienst in Vrijthof.
Wilt u meehelpen, dat kan natuurlijk, u kunt zich opgeven bij mevrouw Sjaan van de
Waal, telefoon 0344 - 643398.
Herdenkingsdienst
Op zaterdag 4 mei willen we terugdenken aan die
gruwelijke oorlog, die gelukkig op 5 mei 1945 is beëindigd: we denken met name aan
al die mensen die ons ontvallen zijn omdat zij zich inzetten voor onze huidige vrijheid. De herdenkingsdienst begint om 19.00 uur. In deze dienst zal Ds. Gerrit Schouten voorgaan. Aan deze dienst werken bovendien ons kerkkoor, de Oranjevereniging
en leerlingen van de PWA-school mee.
Om 20.00 vindt vervolgens de kranslegging bij het monument naast de kerk plaats.
Na afloop daarvan is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in dorpshuis De Hoge
Hof.
Agenda
• Zaterdag 4 mei
19.00 uur: Herdenkingsdienst. Zie hierboven.
• Zondag 5 mei
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Rivierenland. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.
Bloemendienst: Wil Vermeulen. Oppassen: Hannah van den Berg.
Om over na te denken
God spreekt nog steeds tot mensen die de tijd nemen om te luisteren.
Uit Weer & Wind van J. John & Mark Stibbe.

