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Welkom in onze Eredienst!
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Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Psalm 19
Gods regels zijn goed (n.a.v. Psalm 19: 8-15).

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor het diaconale werk in onze eigen gemeente. De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk. Aan de uitgang vragen we uw bijdrage voor het werk
van JOP (Jong Protestant oftewel de Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland). Mede met uw bijdrage wordt getracht om kinderen het geloof te laten ontdekken door bv. school-en-kerkvieringen te organiseren.
Ook worden kerken ondersteund bij het geven van godsdienstonderwijs en worden leerkrachten geholpen bij het
nadenken over de identiteit van hun school. Helpt u mee?
Bloemen
Twee boeketten staan er vandaag.
We brengen ze, vergezeld van een hartelijke groet en beterschapswensen, bij Gert Jan Tap, Achterstraat 8 en Jan
Kuppen, Kerkeland 36.
Haal – en brengdienst Vrijthof
Vandaag is een aantal gemeenteleden van onze kerk in Zorgcentrum Vrijthof
in Tiel om daar medewerking te verlenen aan de kerkdienst. We wensen hen en natuurlijk ook de bewoners van Vrijthof een gezegende dienst!
Jaarrekeningen 2018
De Jaarrekeningen over 2018 van het College van Kerkrentmeesters en de
Diaconie zijn inmiddels gereed en besproken in de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
Zij liggen van maandag 20 mei tot zaterdag 25 mei ter inzage.
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kan dat (in beide gevallen ná telefonische afspraak):
Voor de Jaarrekening 2018 van de Diaconie kunt u contact opnemen met de heer Arie Oppelaar, Molensteeg 11, IJzendoorn – 0344 – 643271.
De Jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters kunt u inzien bij de heer Gerd-Jan Weiman, Ooisestraat
13, Echteld – 0344-605267.
Het Jeugdkamp
Van 28 juni tot en met 30 juni is het weer zo ver. We gaan weer op kamp met
de jeugd van 12 tot en met 30 jaar. Aanmelden kan via de brief die thuisgestuurd wordt. Wanneer je geen brief hebt

ontvangen kun je er één achterin de kerk pakken of jezelf aanmelden bij Martijn en Margreet Hoegée, Marloes Budding, Stephan Schuurman of Janneke Oppelaar.
De afgelopen jaren hebben we al verschillende leuke kampen gehad. Deze weekenden stonden in het teken van samen zijn met God en elkaar. We hebben verschillende activiteiten gedaan zoals: escaperoom, bowlen, glowgolf, buikschuiven, logoquiz en nog veel meer!
Het lijkt ons erg gezellig om weer met zo veel mogelijk jeugd op kamp te gaan!
We zien jullie aanmelding tegemoet.
Groetjes,
De leiding van het jeugdkamp
Kinderlied De kinderen van de kindernevendienst gebruiken een klein liedbundeltje met kinderliedjes. Ik wil er in de
diensten zo nu en dan ook uit zingen. Dat helpt wellicht om de liedjes te onthouden. Vandaag een zegenlied.
Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Agenda
• Zondag 19 mei

10.00 uur: Dienst.
Voorganger Ds. Wya de Kam – Diepeveen.
Bloemendienst: Roely de Waard.
Oppassen: Line Woldringh.

Om over na te denken
Een goede daad verrichten is gemakkelijk;
De gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet
Aristoteles.
Gelezen in De Zondagsbrief van de
Protestantse Gemeente in Westervoort.

