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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster
Schriftlezing
Thema De Goede Herder
refrein
God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van
binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

Ds. Gerrit Schouten
Gert van de Hoef
Henk van Blitterswijk
Henny Budding – van Wijk
Galaten 4:1-11 (NBV)
De tien regels (n.a.v. Exodus 20 en 21).
(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
refrein

Jeugdhonk “De Ontmoeting”
Het jeugdhonk is weer open op woensdag 8 mei a.s. van 13.30 uur tot
14.45 uur. We gaan beginnen met een Bijbelverhaal en daarna gaan we iets super leuks maken maar wat het is blijft nog
even een verrassing. We zouden het erg leuk vinden als je naar het jeugdhonk komt om samen met ons te knutselen,
kletsen en wat te drinken. Je doet toch ook mee? Opgeven kan tot 7 mei bij Willy Kerpentier. bel: 06 25 208 299 of
mail: wkerpentier@outlook.com Tot ziens in het jeugdhonk!
Woensdag 12 juni sluiten we het seizoen af, om 12.45 uur willen we eerst met elkaar eten en daarna maken we er tot
14.30 uur nog een leuke spellenmiddag van met elkaar.
Collecten
De eerste rondgang is voor het diaconale werk in onze eigen gemeente.
De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk. Aan de uitgang vragen we uw bijdrage voor Kerk in Actie. Mede
met uw gift wordt aandacht besteed aan het kerk zijn in oorlogstijd. Een actueel onderwerp op 5 mei. In Syrië lijden miljoenen mensen onder de burgeroorlog, die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar
getroffen. Toch kiezen zij er voor om ook in deze zware tijden een helper te zijn (noodhulp met voedsel, medische zorg,
etc.). Laten we onze vrijheid vieren in dankbaarheid en met steun aan onze medemens in Syrië. Zie verder de folder die u
bij deze Zondagsbrief hebt gekregen.
Bloemen
Vandaag is het boeket bestemd voor de heer Piet Plomp, Stationsweg 513 in Tiel. Een bemoedigende bloemengroet na zijn ziekenhuisopname en behandeling van deze week.
Overleden: Op 30 april is Geertje Cornelia Akse – van Ingen overleden. Mevrouw Akse is 84 jaar geworden en woonde de
laatste periode van haar leven in Elim in Ochten. De crematie heeft zaterdag 4 mei in besloten kring plaatsgevonden.

Op 3 mei is Antonia Berendse-Berends overleden. Mevrouw Berendse is 87 jaar geworden, ze woonde in Elim in Ochten.
De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 9 mei na een samenkomst om 13.30 uur in dorpshuis “De Hoge Hof” in Echteld. Daarna is er gelegenheid de familie te condoleren.
We wensen beide families Gods zegen toe! Jezus zegt: “Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven”.
Meeleven met elkaar
Dhr. J. Kuppen, Kerkenland 36, is opgenomen in het ziekenhuis i.v.m.
hartproblemen. Vrijdag is hij in Nieuwengein gedotterd. Als alles volgens plan verloopt is hij zaterdag thuisgekomen.
Gert Jan Tap, Achterstraat 8, is een aantal dagen in Erasmus MC in Rotterdam geweest i.v.m. een bacterie in zijn bloed.
Gelukkig sloeg de antibiotica snel aan en is hij ondertussen weer thuis.
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.
Schilderen kerk buiten
Op maandag 6 mei begint de firma van Toorn uit Rijswijk met het buitenom schilderen van de kerk. De komende tijd zult u dus steigers zien rondom de kerk.
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. Graag zelfs. U kunt zich opgeven bij mevrouw Sjaan van de Waal, telefoon 0344 - 643398.
Diaconaal
Voor de familie Husein zijn we op zoek naar een goed werkende naaimachine. Heeft iemand een naaimachine beschikbaar? Dat zou erg fijn zijn! Hartelijke groet, Joke Brouwer en Willy Oppelaar
Bloemenactie koor: A.s. vrijdag 10 mei komen de leden van NH Kerkkoor “Looft den Heer” weer bij uw aan de deur voor
hun jaarlijkse bloemen actie. Vanaf 16.30 uur kunt uw ze ongeveer verwachten. Van harte aanbevolen.
Paaskaarsen 2018
De diaconie heeft de grote paaskaars deze week gebracht bij de familie
van Rees uit IJzendoorn. De kinderen van kindernevendienst De Goede Herder hebben hun oude paaskaars tijdens de
Paasviering gegeven aan Ds. Gerrit Schouten en zijn vrouw Tineke. Dit als welkom in onze gemeente.
.
De Zondagsbrief van vorige week
In de beschrijving van het collectedoel van de eerste rondgang (de Stichting Betuwe Wereldwijd) stond niet vermeld dat de inzameling van de artikelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld, wordt verzorgd door de ZWO-commissie. Daarom kun u in voorkomende gevallen ook contact opnemen met Jolanda Schuiling, 0344 – 642342 of Willy Oppelaar, 0344 – 643271.
Agenda
• Dinsdag 7 mei
• Woensdag 8 mei
• Donderdag 9 mei
• Vrijdag 10 mei
• Zondag 12 mei

Inleveren kopij voor “De Kerk Roept”
13.30 – 14.45 uur: De Ontmoeting is open (zie hierboven).
20.00 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters (consistorie)
Vanaf 17.00 uur: Bloemenactie van het koor. Zie hierboven.
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Bloemendienst: Arie Oppelaar.
Oppassen: Dian van Zoest.

Om over na te denken
De vrucht van stilte is gebed. De vrucht van gebed is geloof.
De vrucht van geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.
Moeder Theresa

