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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. Gerrit Schouten
Gert van de Hoef
Gert Schimmel
Henk van Blitterswijk

Schriftlezingen
Thema De Goede Herder

Matteüs 3:13-17 & Matteüs 28:16-20
Het geloof van een Romeinse officier
(n.a.v. Lucas 10: 38 – 42)

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor de Stichting Betuwse
Jeugdkampen. Deze stichting organiseert al ruim 50 jaar zomerkampen waarin jongens en meisjes in de
leeftijd van 8 - 14 jaar een week zonder ouders op vakantie gaan. Het zomerkamp werd van oorsprong georganiseerd voor kinderen uit de Betuwe, maar is nu toegankelijk voor kinderen uit geheel Nederland.
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.
Bloemen
De twee boeketten van vandaag gaan naar:
De heer C. van Dee, Ommersteinsestraat 9, die we van harte feliciteren met zijn zesentachtigste verjaardag
en met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Mw. Joke van Blitterswijk-Fintelman, J.H. Cieraadstraat 13, in Tiel.
Meeleven met elkaar
De gezondheid van dhr. R. Hanselaar uit Ochten gaat steeds verder
achteruit. “Hij verlangt er naar dat de Heer hem ophaalt” zo zei hij deze week.
Het leven van Roland en Ria is zwaar op dit moment.
Dhr. Piet Plomp uit Tiel verblijft nog in het ziekenhuis Rivierenland. Het is nu zoeken naar “hoe verder?”.
Deze mensen hebben uw gebed hard nodig.
Wilt u voor hen bidden?
Gefeliciteerd
Woensdag jl. waren er in ons dorp heel veel vlaggen te zien, want
een aantal jonge dorpsgenoten had vernomen dat hij of zij gelaagd was!
Ook vanuit de Protestantse Gemeente Echteld willen we hen van harte feliciteren.
Proficiat en veel succes bij jullie vervolgopleiding!!!!
Startzondag 2019
Op 29 september hebben we dit jaar de startzondag van het nieuwe
seizoen. Dat lijkt nog ver weg maar we willen voor de zomerstop al plannen maken voor die zondag. Mari-
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nus van den Berg en ondergetekende hebben zich opgeworpen om de dag vanuit de kerkenraad te organiseren. Maar we zouden het leuk vinden om met een paar oudere en jongere gemeenteleden een voorbereidingsgroep te vormen. Wie doet er mee? Meld je aan bij één van ons beiden.
Gerrit en Marinus
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”
Over het kerkkamp
Helaas gaat het kamp van de kerk (dat zou plaatsvinden van vrijdag
28 juni tot en met zondag 30 juni) dit jaar niet door. Maar reserveer in je agenda voor volgend jaar alvast
26 juni t/m 28 juni hiervoor.
Dit jaar is er dus geen kamp maar we hebben toch besloten om op zaterdag 29 juni een leuke dag te organiseren. Dit wordt een dag met een paar leuke activiteiten die zal worden afgesloten met een heerlijke BBQ!
Een dag vol gezelligheid dus met lekker eten en drinken. Op zaterdag 29 juni ben je welkom vanaf 12.45 bij
de familie Kerpentier aan de Achterstraat 47 in Echteld.
De activiteiten beginnen om 13.00 uur en duren tot ongeveer 20.00 uur.
Maar … ook na 20.00 uur hebben we voor wie dat wil nog verschillende andere leuke dingen in petto. Meld
je via WhatsApp voor woensdag 26 juni aan bij Martijn, Margreet, Marloes, Janneke of Stephan of zeg het
ze persoonlijk. De kosten voor deze dag bedragen 10 euro per persoon.
Tot slot nogmaals:
Kerkkamp 2020 van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni.
Hoort, zegt het, NU AL, voort !!!
Agenda
•
Donderdag 20 juni
•

Zondag 23 juni

20.00 uur: Vergadering van het College van
Kerkrentmeesters (in de consistorie).
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
In deze dienst hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
Oppassen: Line Woldringh. Bloemendienst: Maatje Schimmel.

We zingen ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet‘.
1.
2.
God is getrouw,
De Heer regeert!
zijn plannen falen niet.
Zijn koninkrijk staat vast.
Hij kiest de zijnen uit,
Zijn heerschappij omvat de loop
Hij roept die allen.
der tijden.
Die 't heden kent, de toekomst
Een sterke hand,
overziet.
die nooit heeft misgetast.
Laat van zijn woorden
blijft met het heilig zwaard
geen ter aarde vallen.
des Geestes strijden.
En 't werk der eeuwen,
En d'adem zijner lippen
dat zijn Geest omspant,
overmant
volvoert zijn hand
de tegenstand

3.
De heil'ge Geest,
die haar de toekomst spelt.
doet aan Gods kerk
zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid
uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land,
als Gods gezant.

Om over na te denken
God heeft ons ook vandaag weer 86.400 seconden gegeven.
Heb u er al eentje gebruikt om ‘Dank U wel’ te zeggen?
William A. Word.
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