Protestantse Gemeente Echteld

Liturgie voor de diensten in de Stille Week en Pasen
Palmzondag 14 april 2019
Ds. Gerrit Schouten wordt verbonden aan onze gemeente
mmv Kerkkoor ‘Looft den Heer’ olv Leontien Bruinsma-de Kam
de kinderen lopen een Palmpaasoptocht door de kerk

Witte Donderdag 18 april 2019
19.30 uur, voorganger ds. Wya de Kam-Diepeveen
viering van het Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag 19 april 2019
19.30 uur, ds. Gerrit Schouten en ouderling-kerkrentmeester Gert Schimmel
lezing van het Lijdensevangelie

Stille Zaterdag 20 april 2019
19.30 uur, voorganger ds. Wya de Kam-Diepeveen
de nieuwe Paaskaarsen worden binnengebracht

Paasmorgen 21 april 2019
10.00 uur, voorganger ds. Gerrit Schouten

Palmzondag 14 april 2019
Bevestiging en Intrede
van ds. Gerrit Schouten
‘Looft den Heer’ zingt
Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein
Welkom door ouderling van dienst Henk van Blitterswijk
Lied

Psalm 68 : 7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Bevestiging van ds. Gerrit Schouten door ds. Wya de Kam-Diepeveen
We zingen ds. Gerrit Schouten staande
Gij dienaars aan de Heer gewijd,
Zegen Zijn Naam te allen tijd,
Gij die des daags Zijn gunst verwacht
Zegen Zijn Naam ook in de nacht.

toe: Psalm 134 : 1 en 3
Uit Sion, aan de HEER gewijd,
Zegene u Zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Vraag aan de Gemeente:
Gemeente van Echteld,
nu ds. Gerrit Schouten als dienaar van het Woord aan u is verbonden,
belooft u hem in uw kring te ontvangen,
zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag worden,
hem te omringen met uw meeleven,
hem te dragen in uw gebeden
en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: JA, VAN HARTE!
Lied

De zegen van God, onze Vader

Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
Om steeds meer Zijn liefde te leren,
Te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, IK BEN is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
Met kracht zal Hij naast ons staan,
Door vrede en hoop ons verblijden,
Zo zendt Hij ons in Zijn Naam,
Sjaloom, sjaloom, IK BEN is Zijn Naam}
Hij zal er zijn en met ons gaan.
} 2x

De kinderen gaan naar de kindernevendienst in de consistorie
Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel
We lezen uit de Bijbel:

Johannes 12 : 12 – 26 (NBV)

Kerkkoor ‘Looft den Heer’ zingt
Dag en nacht, Heer
Refrein
Dag en nacht Heer, waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer, veilig mag ik met U gaan
Als de dag opnieuw begint, waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind, veilig mag ik bij U zijn
- Refrein In de avondschemering, waakt Gij als een herder over mij
Ik ben Uw beschermeling, veilig mag ik bij U zijn

- Refrein -

In het duister van de nacht, waakt Gij als een herder over mij
Gij mijn toevlucht en mijn kracht, veilig mag ik bij U zijn
- Refrein Verkondiging
Lied

826 (O Christus, woord der eeuwigheid…)

Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek,woord van vlees en bloed,ons aan
o Christus, treed ons leven binnen.

Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

Kerkkoor ‘Looft den Heer’ zingt
Christus ons licht
Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.
Refrein

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord.
Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd.
Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
De gaven worden ingezameld
De kinderen komen binnen met hun Palmpaasstokken, terwijl wij zingen
Lied 555

Refrein Dans en zing…

Refrein Dans en zing…
Na het verhaal van de kinderen zingen we het projectlied
Gemeente:
‘Nee,’ denkt Pilatus, ‘ze hebben het mis,
die Jezus, die heeft niets gedaan’.
Toch schreeuwen de mensen:
‘Hij moet aan het kruis! En laat dan Barabbas maar gaan.’
Ze schreeuwen zo hard, ’t zijn er zo veel.
En Pilatus besluit om te doen wat men wil.
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.
Lied

425 (Vervuld van uw zegen…)
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zending en Zegen, beantwoord met gezongen Amen (415 : 3)
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer
amen God, uw naam ter eer!
De uitgangscollecte is voor JOP, het jeugdwerk van de PKN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Graag ontmoeten we elkaar in het Dorpshuis
Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten?
We gebruiken het graag opnieuw in de diensten die deze week
gehouden worden.
En natuurlijk hopen we u ook in deze diensten te verwelkomen!

Witte Donderdag, 18 april 20199
Woord van welkom door de ouderling van dienst, Arie Oppelaar
Lied

103 : 5 en 7

Bemoediging, Groet
Lied

556 : 1 en 4

Gebed
Lied

31 : 1 en 4

Schriftlezing

Lucas 23 : 44 – 48

Lied

904 : 1, 4 en 5

Preek
Gesproken geloofsbelijdenis (tekst lied 340b)
Lied

381 : 1 t/m 4, terwijl de Tafel klaargemaakt wordt

Nodiging
De Avondmaalscollecte, de enige collecte in deze dienst, is voor Voedselbank
Rivierenland. De Voedselbank Rivierenland wil een bijdrage leveren aan de
verzachting van (verborgen) armoede. Zij doet dat door kwalitatief goede
voedingswaren in te zamelen en vervolgens voedselpakketten uit te delen aan
gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven.
Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp. Voor toekenning van een
voedselpakket moet men woonachtig zijn in het werkgebied van de voedselbank
waar men het pakket aanvraagt en voldoen aan bepaalde financiële criteria.
Lied

381 : 5 (a capella)

Delen van brood en wijn
Lied

381 : 6

De Tafel wordt leeggeruimd

De overgang naar Goede Vrijdag
Nu is de Tafel leeg, het brood gegeten, de wijn gedronken en genoten,
de disgenoten zijn verzadigd. Jezus zoekt de stilte van de nacht. Dit is Zijn uur,
ten einde toe. Hij zoekt de koelte van een tuin, Getsemane, Hof van Olijven, waar
bomen en een steen, - maar niet één mens met Hem wil waken. Wie Hij brood en
beker toereikte – ‘dit ben Ik zelf, zei Hij’ -, zijn het waken moe en slapen.
Nu stroomt Zijn beker vol met al het leed, de last, het lijden van de wereld. Die
lijdenskelk, Hij moet hem drinken. Hij alleen.
Slotlied (staande)

Mijn Jezus ik hou van U (Op Toonhoogte 104)

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij
toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil u prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Luthers avondgebed
We verlaten de kerk in stilte
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten?
We gebruiken het graag opnieuw in de verdere diensten die
deze week gehouden worden.
En natuurlijk hopen we u ook in deze diensten te verwelkomen!

Goede Vrijdag, 19 april 2019
Stilte, ook geen orgelspel
Ouderling van dienst Gert Schimmel steekt de Paaskaars aan
Gebed
Lied

575 : 1 en 6

We lezen het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus:
Schriftlezing

Johannes 18 : 1 - 11

Lied

Psalm 75 : 1 en 5

Schriftlezing

Johannes 18 : 12 - 27

Lied

587 : 1 en 2

Schriftlezing

Johannes 18 : 28 - 40

Lied

Psalm 43 : 1 en 3

Schriftlezing

Johannes 19 : 1 – 16a

Lied

906 : 4

Schriftlezing

Johannes 19 : 16b – 24

Lied

576b : 1 en 7

Schriftlezing

Johannes 19 : 25 – 28a

Lied

381 : 1 en 6

Wanneer u dat wilt,
kunt u een kei onder het kruis leggen

Ondertussen zingen we
Als ik in
1. Als ik in gedachten sta,
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak.

gedachten sta… (Ev.Lb. 114)
2. Hoe nog stervende zijn mond,
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.

3. Hoe ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
‘k weet dan: Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.

4. Zie ik, hoe genade ontving
die met Hem aan ’t kruishout hing,
‘k bid, mij voelend hem gelijk,
‘Heer, gedenk mij in uw rijk!’

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’
God mij nooit verlaten zal!

6. Hoor ik hoe Hij riep: ‘Mij dorst!’
dan roep ik: o Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt’re dronk,
die deez’ aard verzoening schonk!

7. Op zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
Jezus, ook voor mij verwierf,
Gij verlossing, toen Gij stierf.

8. Hoor ik, hoe het laatst van al,
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot,
in de handen van mijn God.

Schriftlezing

Johannes 19 : 28 - 30

De Paaskaars wordt gedoofd
We luisteren naar Panis Angelicus door onze organist Gert van de Hoef
Panis Angelicus ,dat betekent Brood der Engelen. De tekst dateert al uit 1264:
Brood van de engelen wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen:
O, groot wonder! Dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer.
U, God, drievuldig en één zie, wij bidden U:
Kom ons zo bezoeken, zoals wij U vereren,
leid ons langs Uw weg waarheen wij willen gaan,
naar het licht dat Uw woning is. Amen.
Het is op muziek gezet door César Franck in 1872.

Gebed

We verlaten de kerk in stilte
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten?
We gebruiken het graag opnieuw in de verdere diensten die
deze week gehouden worden. En natuurlijk hopen we u ook in
deze diensten te verwelkomen!

Stille Zaterdag, 20 april 2019
Stilte
Gebed door ouderling van dienst Willy Kerpentier-van Gessel
Lied

590 : 1, 3 en 4

Wilco

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten?
Waarom luisteren we altijd weer naar de Bijbelverhalen
van vroeger?

Dominee

Om niet te vergeten wie we zijn. Om te horen dat wij
mensen zijn, door God geroepen uit het duister tot het
licht. Daarom lezen we met elkaar uit de Bijbel, het
Woord van God voor ons mensen.

Schriftlezing Exodus 12 : 30 – 42 (de uittocht uit Egypte)
Lied

1010

Schriftlezing Matteüs 27 : 57 – 66 (de begrafenis van Jezus)
Orgelspel

Canon, Johann Pachelbel

Schriftlezing Matteüs 28 : 1 – 6a (het lege graf)
De nieuwe Paaskaarsen worden binnengedragen door diaken Corrie van
Dieden en Wilco Kerpentier onder het zingen (staande) van Lied 834
Lichtdrager: In deze kerk, in deze nacht, gedenken en vieren wij
hoe God een nieuw begin maakt met deze wereld.
Gebed voor de Paaswake

Lied

632

Wegzending en Zegen
V:
Dit is de nacht, waarvan geschreven staat:
De Heer is opgestaan.
A:
De Heer is waarlijk opgestaan
V:
God, buig U over ons heen, laat Uw oog op ons rusten
en help ons om zelf ook op U gericht te blijven, zo bidden wij:
A:
Doe ons opstaan, Heer!
V:
Neem ons leven in Uw hand en bewaar ons voor het donker,
verhinder onze ondergang.
A:
Doe ons opstaan, Heer!
V:
Om niet doof te blijven voor de roep van Uw trouw,
niet onberoerd door Uw stem, bidden wij:
A:
Doe ons opstaan, Heer!
V:
Neem ons leven in Uw hand en zegen ons met licht,
warm ons met vreugde.
Geef ons elkaar als bron van licht, als vuur van vreugde.
A:
Doe ons opstaan, Heer!
V:
Bewaar ons in het spoor van Uw eersteling, Uw Zoon,
onze Heiland en Zaligmaker.
A:
Nu Hij is opgestaan, doe ons opstaan, Heer!
Lied Ik wil zingen van mijn Heiland (Op Toonhoogte 95)
Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wondergroot,
die zichzelve gaf aan ’t kruishout, en mij redde van de dood.
Refr:

Zing o zing van mijn Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij
aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij

k Wil mijn dierbre Heiland prijzen
spreken van zijn grote kracht;
Hij kan overwinning geven
over zond’ en satans macht.
Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij ’t leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein

Zegen met gezongen Amen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wilt u dit boekje in de kerk achterlaten?
We gebruiken het graag opnieuw in de
Paasmorgendienst.
En natuurlijk hopen we u morgen ook te verwelkomen!

Paasmorgen
21 april 2019

Lied
Christus onze Heer verrees…
624
1.Christus, onze Heer, verrees,
2.Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja!
halleluja,
Heil'ge dag na angst en vrees,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!
halleluja,
Die verhoogd werd aan het kruis,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!
halleluja!
3.Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!
Welkom door ouderling van dienst Roely de Waard – Hoogakker
Lied
O vlam van Pasen steek ons aan… 637
ondertussen steekt de ouderling de nieuwe Paaskaars aan
1.O vlam van Pasen, steek ons aan,
2. De Vader laat niet in het graf
de Heer is waarlijk opgestaan!
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
De Zoon, voor wie het duister zwicht, Hij tilt het uit de kille grond –
de Zoon is als de zon, zo licht!
het loopt als vuur de wereld rond.
3. De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Bemoediging en Groet
We begroeten elkaar met een handdruk: “De Heer is waarlijk opgestaan”
Lied
Zing ten hemel toe…. 645:1,3,5,6
1. Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan, als een vuur vooraan, levenden en doden!

3.Als een ster zal Hij boven ons hoofd stralen, ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding, uit de wisseling van de lotgevallen.
5.Pasen is de dag, dat de dove lippen van het stomme graf
Hem, het woord van God, uit de zwarte dood in het leven riepen.
6.Daarom, zing Hem toe! Hij is onze Heiland. Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan om de hand te slaan aan de oude vijand.
Gebed
Lied
Jezus leeft en ik met Hem! 641
1.Jezus leeft en ik met Hem!
2. Jezus leeft! Hem is het rijk
Dood, waar is uw schrik gebleven?
over al wat is gegeven.
Hem behoor ik en zijn stem
En ik zal, aan Hem gelijk,
roept ook mij straks tot het leven,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
opdat ik zijn licht aanschouw, –
God blijft zijn beloften trouw, –
dit is al waar ik op bouw.
dit is al waar ik op bouw.
Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw, – dit is al waar ik op bouw.
Schriftlezing

Johannes 20: 1-18 (NBV)

Lied
Op Toonhoogte 108
1.Daar juicht een toon, daar klinkt
een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer
aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
Preek
Meditatieve stilte

2. Geen graf hield Davids Zoon
omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders
kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Lied
Nu is het Pasen – Jezus leeft! Zingende gezegend 160
Allen
1 Nu is het Pasen - Jezus leeft! /Komt allen, sluit u aan –
Die onze dood verslagen heeft: /de Heer is opgestaan!
Jongens/mannen
2 O blijf niet achter, aarzel niet, /ga mee, de wereld door;
Hij gaat door heel Zijn rijksgebied /ons zegevierend voor.
Meisjes/vrouwen
3 Nu zal geen grens meer scheiding zijn, /geen ras, geen kleur, geen taal,
o landen, volken, groot en klein, /Hij roept u allemaal!
Jongens/mannen
4 Geen macht in hemel en op aard' /maakt Pasen ongedaan,
en wie zich achter Christus schaart, /zal vrede binnengaan.
Meisjes/vrouwen
5 Want welke vijand ons bedreigt, /zijn wapen deert ons niet –
als eens de laatste vijand zwijgt, /klinkt nog dit vrolijk lied.
Allen
6 O hoor, de klokken luiden blij; /komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij: /de Heer is opgestaan!
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecten
De eerste collecte is voor de diakonie, de tweede collecte is
voor het werk van de kerkrentmeesters.
De afronding van het Paasproject van De Goede Herder
Projectlied
Allen
’s Morgens bezoeken de vrouwen het graf, maar daar vinden ze Jezus niet meer.
Als eng’len herhalen wat hij heeft gezegd, dan weten de vrouwen het weer!
Als Petrus het hoort, krijgt hij meteen haast. Ook hij vindt het lege graf en hij is
verbaasd.
Kinderen
Want Jezus is opgestaan en het is Pasen. Wij volgden die weg die hij voor ons
ging.
Samen met hem blijven wij onderweg. Wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

Wegzending en zegen
Lied

U zij de glorie ELB 132
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Uitgangscollecte

Extra Zendingscollecte (folder is uitgereikt)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Echteld
wenst u gezegende Paasdagen toe!
En u mag dit boekje mee naar huis nemen.

