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Welkom in onze Eredienst.
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. Gerrit Schouten
Wouter van de Hoef
Roely de Waard - Hoogakker
Henny Budding – van Wijk

Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Exodus 32:1-14 en Kolossenzen 1: 12-20 (NBV)
Het gouden beeld (n.a.v. Exodus 32: 1-14).

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor Rudolphstichting’ De Glind’. Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis én een plek in de
gemeenschap. In Jeugddorp De Glind zet de Rudolphstichting zich hiervoor in en bevordert tevens landelijk het in gezinshuizen plaatsen van kinderen en jongeren die
dat nodig hebben.
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.
De bloemen
Ook vandaag zijn er weer twee boeketten.
Daarmee willen we mevrouw Timmer-Hacken, Kerkeland 4 nog van harte feliciteren
met haar vijfentachtigste verjaardag en Gerard en Fia Sterrenburg-Ruisch, Dahliastraat 11 met hun veertigjarig huwelijksjubileum.
Meeleven met elkaar
Op dinsdag 21 mei is Marijke Hol-Mostert overleden. Maandagavond laat kreeg ze thuis een hersenbloeding. Alle medische zorg in
het RadboudUMC mocht niet meer baten. In de vroege avond van 21 mei is ze in
vrede ingeslapen. Marijke is 58 jaar geworden. Haar overlijden is een groot verdriet

voor Herman en de kinderen. De afscheidsdienst is op maandag 27 mei om 14.00
uur. Wie de dienst wil bijwonen wordt verzocht om 13.50 uur aanwezig te zijn.
Aansluitend aan de dienst, omstreeks 15.00 uur, zal de begrafenis plaatsvinden op
de naast onze kerk gelegen begraafplaats.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis, Voorstraat 10 te
Echteld.
Jan Kuppen, Kerkeland 36, is donderdag opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland
in Tiel. Hij heeft een dubbele longembolie. Opnieuw een teleurstelling voor hem en
zijn gezin.
Zingen
1
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
2
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.
Agenda
• Maandag 27 mei
•
•

Maandag 27 mei
Donderdag 30 mei

•

Zondag 2 juni

14.00 uur: Afscheidsdienst van
Marijke Hol – Mostert. Zie hierboven.
20.00 uur: Kerkraadsvergadering (in de consistorie).
09.30 uur: Hemelvaartsviering. Voorganger:
de heer D. Muurling uit Barneveld.
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. H. Overdijk uit
Ommeren.
Inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor
de Voedselbank Rivierenland.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.
Bloemendienst: Albert van Baaren.
Oppassen: Jeanet van Dieden.

Om over na te denken
Help me voor ogen te houden Heer,
dat er vandaag niets zal gebeuren wat U en ik samen niet aan kunnen.
Ingestuurd door een gemeentelid.

