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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. Gerrit Schouten
Gert van de Hoef
Arie Oppelaar
Henk van Blitterswijk

Schriftlezing
Thema De Goede Herder

Genesis 8 en Handelingen 2
Pinksteren (n.a.v. Joël 3: 1-5)

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor het werk in eigen gemeente. De tweede rondgang is voor ons Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang wordt de jaarlijkse Pinkstercollecte gehouden. Die is uiteraard bestemd voor de zending.
Ditmaal willen we via Kerk in Actie helpen bij de verspreiding van bijbels op het Chinese platteland en wel
met name in de provincie Yunnan. Daar wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de
White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren, zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen
taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma ook de ontwikkeling van een
eigen Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees.
Het Nieuwe Testament is al klaar. Aan de vertaling van het Oude Testament wordt hard gewerkt. Met de
Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald
wordt. Zie verder de folder die u met deze Zondagsbrief hebt gekregen.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen, met een hartelijke groet en beterschapswensen, naar Eimert Smit, Achterstraat 1.
Meeleven met elkaar
Piet Plomp, Stationsstraat 13-5, is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het goede nieuws is dat de wond aan zijn been goed hersteld. Maar doordat de krachten afnemen
wordt het steeds moeilijker om zelfstandig te wonen. Een punt van zorg.
Mevrouw A. van Amerongen-Dijkhorst verblijft in het Vrijthof in Tiel voor revalidatie na een herseninfarct.
Het wordt steeds duidelijker dat thuis wonen geen optie meer is. Een grote teleurstelling voor mevrouw
van Amerongen. Ze verblijft op afdeling Rijnhof, kamer 30. Een kaartje ter bemoediging zal haar goed doen.
Margré v.d. Meer uit Ochten is vrijdag 7 juni aan de 3e chemokuur begonnen. Tot nu toe heeft zij de kuren
goed doorstaan hoewel de 1e week na de kuur best zwaar is. U allen Gods zegen toegewenst!
Jeugdhonk “De Ontmoeting” is weer open
Het jeugdhonk is voor de zomervakantie nog één keer open
en wel op woensdag 12 juni a.s. van 12.45 uur tot 14.30 uur. (LET OP: de tijd is anders als normaal)
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We gaan deze keer eerst gezellig met elkaar pannenkoeken eten en daarna gaan we leuke spelletjes doen
als afsluiting van het seizoen. Je doet toch ook weer mee!?
Opgeven kan tot 10 juni bij Willy Kerpentier, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com
Tot ziens in het jeugdhonk!
Na de zomervakantie starten we weer op woensdag 11 september.
Daarna zal het jeugdhonk open zijn op de woensdagen: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5
februari, 4 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni (steeds van 13.30 uur tot 14.45 uur).
Nog meer over het Jeugdhonk
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar iemand die ons mee
wil helpen als leiding. Gedurende het seizoen ben je dan 2 á 3 keer als leiding in het jeugdhonk tijdens de
activiteiten. Wil je meer weten of vind je het leuk om ons te komen versterken neem dan contact met ons
op. Contactpersoon Willy Kerpentier, telefoon 06 25 208 299, mail wkerpentier@outlook.com.
N.H. kerkkoor “Looft den Heer”
Op dinsdag 25 juni a.s. is er weer de jaarlijkse vijfkorenavond.
Deze avond wordt dit jaar door ons eigen kerkkoor georganiseerd en die zal dan ook plaats vinden in onze
kerk.
Normaal is dit evenement alleen toegankelijk voor leden van de koren en genodigden. Omdat er dit jaar
een dertigtal zitplaatsen over is, nodigen wij liefhebbers van koorzang uit om te komen luisteren. De avond
begint om 19.45 uur en wordt uitgevoerd door de koren van Echteld, IJzendoorn, Ochten, Lienden en Dodewaard. Welkom, maar …. vol is vol!
Bestuur en Leden “Looft den Heer”
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 is. 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 graag tegemoet.
Groetjes,
De leiding van het jeugdkamp
Agenda
• Woensdag 12 juni
• Zondag 16 juni

12.45 uur: Jeugdhonk De Ontmoeting is open.
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Bloemendienst: Henny Budding. Oppassen: Dian van Zoest.

Om over na te denken
“Wat God bij de schepping bedoelde, wat Hij herstelde in Jezus en
zal voltooien bij zijn wederkomst, dat wil Gods Geest in ons werken en versterken”.
Willem Smouter
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