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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. E. Fockens uit Terheijden
Nelleke de Kok
Gert Schimmel
Martin Oppelaar

Schriftlezingen

Genesis 18: 20 – 33
Lucas 11: 1 - 13

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor het
Bloemenfonds. Zoals u kunt zien, zijn er iedere zondag één of twee boeketten bloemen, die bezorgd worden bij gemeenteleden die 85 jaar of ouder zijn, thuisgekomen
zijn uit het ziekenhuis, of bij een huwelijksjubileum van 25-, 40-, 45- of 50 jaar en
vervolgens elke 5 jaar. Ook ongeveer 6 weken na het overlijden van een gemeentelid
krijgen de nabestaanden een bos bloemen ter bemoediging. Dit zijn best flinke uitgaven van de diaconie, maar het wordt door de mensen zeer op prijs gesteld en
daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.
De tweede collecte is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.
Aan de uitgang staat weer het miniatuurkerkje. Uw bijdrage daarin wordt besteed
aan het onderhoud van ons kerkgebouw.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet
en felicitaties nog voor haar negenentachtigste verjaardag naar mevrouw R. van Gelderen-van Eck, Achterstraat 25.

Meeleven met elkaar
De gezondheidstoestand van Roland Hanselaar is
naar omstandigheden stabiel. De tumor in de longen is niet groter geworden. “Ik leef
in genadetijd” zo duidde hij zelf de situatie van dit moment.
Vakantie Ds. Gerrit Schouten Gisteren, zaterdag 27 juli is de vakantie van DSG
begonnen. Hij hoopt op 24 augustus weer uitgerust en wel met zijn werk te beginnen. Wanneer u in deze periode pastorale hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen
met de voorzitter of de scriba van de Kerkenraad. Zij kunnen u verder helpen. Het
betreft: Izaäk van Harten, 0344 – 622350 of Gert Schimmel, 06- 29048280.
Nog meer over de vakantie
Er is in de komende tijd geen kindernevendienst of
oppasdienst. Beide clubs beginnen weer op zondag 8 september.
In de maand augustus zal er geen Zondagsbrief worden uitgegeven. De eerstvolgende zondagsbrief verschijnt op zondag 2 september.
Haal – en brengdienst Vrijthof. Op zondag 4 augustus 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.
Agenda
• Zondag 4 augustus:
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Wya de Kam –
Diepenveen. Bloemendienst: Maatje Schimmel. Inzameling van lang houdbare
producten voor de Voedselbank Rivierenland te Tiel.
• Zondag 11 augustus
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. M. Wagenvoorde uit Breda. Bloemendienst: Izaäk van Harten.
• Zondag 18 augustus
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Wya de Kam Diepenveen. Bloemendienst: Wil Vermeulen.
• Zondag 25 augustus
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Viering van het Heilig Avondmaal. Bloemendienst: Arie Oppelaar.
• Zondag 2 september
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
Inzameling van lang houdbare producten voor de Voedselbank Rivierenland te
Tiel. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. Bloemendienst: Roely de
Waard.

Om over na te denken
De grootste fout die je in je leven kunt maken,
is voortdurend bang te zijn er een te maken.
Uit: Think Positive!

