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Welkom in onze Eredienst!
Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken: WELKOM!!!!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Ds. Gerrit Schouten
Nelleke de Kok.
Arie Oppelaar
Maatje Schimmel

Schriftlezing

Lukas 15:11-32 (NBV)

Collecten
De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie
voor het werk in onze eigen gemeente. De tweede collecte is bestemd voor ons Echteldse kerkenwerk.
Aan de uitgang vragen we uw bijdrage voor JOP: JONG PROTESTANT, een onderdeel
van de Protestantse Kerk Nederland. Dit onderdeel van de PKN ondersteunt lokale
kerken bij huw werkzaamheden om ook jongeren aan te spreken en hen bij het kerkzijn te betrekken. Denk bv. Aan de Kerk-op-Schootdiensten die ook regelmatig in
onze kerk worden gehouden.
Bloemen
De bloemen van vandaag willen we als bemoedigende groet meegeven aan mevrouw Sandra van de Hoef, Pollux 83 in Veenendaal.
Meeleven met elkaar

Jaap van Ommeren is op maandag 26 augustus geopereerd. De operatie is geslaagd en hij is ondertussen weer thuis om verder te herstellen.
Bij Annalette Leeuw is de afgelopen week een melanoom weggenomen. Half september hoopt zij
meer te weten over de uitslag.

Margré van der Meer uit Ochten heeft als alles volgens plan verlopen is op 30 augustus haar 6e en
laatste chemokuur gekregen. Ze kan nu gaan werken aan herstel.
Gerda Tap heeft een heupoperatie ondergaan. De
operatie is boven verwachting goed verlopen. Ze
kan thuis verder revalideren en herstellen. Alle zieken genoemd of niet genoemd Gods zegen toegewenst.
Kaarten

In het portaal van de kerk staan een aantal bakken
met kaarten, gemaakt door Dinie Pison. De kaarten
hebben uiteenlopende thema’s en kunnen bij allerlei gelegenheden verstuurd worden. De opbrengst
is bestemd voor het bloemenfonds. Wilt u eens kijken of er iets van uw gading bij zit?

Vakanties

Inmiddels zijn de meeste vakanties afgelopen. Dat
betekent dat:
a. Er vanaf volgende week zondag (8 september dus) weer kindernevendienst
en oppassen is.
b. Ons Kerkkoor vanaf 3 september weer iedere dinsdag bijeenkomt (van
19.45 tot 21.45 uur wordt er gezongen in Het Dorpshuis).

Doopdienst 8 september
Op zondag 8 september zal Eslyn Maatje Marion
Schuurman het teken van de doop ontvangen. God houdt van alle kinderen maar bij
de doop bevestigd hij dat nog eens extra met zijn “handtekening”. Samen met Jolanda en Stephan hebben we de dienst voorbereid. We lezen uit Numeri 13, over de
verspieders die het land Kanaän gaan verkennen. Een verhaal over (on)geloof, over
het zien van (on)mogelijkheden. Ook in de geloofsopvoeding is dat van groot belang.
Agenda
• Maandag 2 september
20.00 uur: Kerkenraadsvergadering.
• Zaterdag 7 september
Bosuitje voor de kinderen, georganiseerd door De
Goede Herder. Vertrek om 12.50 uur vanaf de kerk. Alle belanghebbenden hebben hierover in de vakantie per mail een uitnodiging ontvangen.
• Zondag 8 september
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.
Oppassen: Dian van Zoest. Bloemendienst: Joke Brouwer.
Rijden kerkauto: Janneke en Gerd-Jan Weiman.

Om over na te denken
Wie niet in kennis vooruit gaat, gaat achteruit.

